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Introduction. 

The Brahma Samhita is held in very great veneration by alk 
schools of Vaishnava Sadhakas, but by far the largest number among 

them know it only by name and even to the few who have had the good 
fortune to come across the book itself, it is not quite iutelligible. This 
is due mainly to the defective manuscripts. The two printed editions 
whieh I have come across do not speak much in favour of the care 
bestowed on the publications, These remarks apply not so much to 

the text itself as to the way in which the masterly commentary of Jiva 

Gosyami has been dealt with, _Jiva as is well known to all students 

of Vaishnavism, was an auther of very great powers and dealt with 

Vaishnavism froma very catholic point of view. The Vaishnavism 

which Chaitanya taught and his personal disciples laboured to preach ‘ 

is not what we generally come across in the present age. Jiva accom- 

panied his two uncles Rapa and Sanatana when they im compliance 

with the injunction of Chaitanya Deva whose disciples they were, 

vent to Brind&bana and spent the rest of their lives there. It was 

there that Jiva wrote his books. Rupa and Sanatana were the 

highest officers under the Mohammadan King Hussain Shah of Gour.. 

Riipa’s office was that of Saphar-mallika and that of Sandatana, Davir- 
f an old Moslem 

khas, There is a document in the possession OF am १५७ 

family in Pirojepur to which under the Panza (hand impression) a 

gold of King Hussain Shah is the signature “Sanatana Dayir-khas 

the protector of Cows and Brahmanas”. The two brothers, were Uy 

high in the favour of the King and greatly trusted and व of im- 

jnense wealth and power, but they renounced all these and lived the life 

of ascetiesin very great povery with their nephew, who was the son of a 

deceased brother, in’Brindabana. It was when living there that they 

came under the influence of Mira Bai the famous queen devotec of Jaypur 

ace for a cottage in Brindabana. It 
who also had renounced a royal pal: 

was she, as the Rasa-bhava-pranta says, who initiated them into Yoga 

practice. This book which is yet in manuscript is written in the Bengali 

language by a Vaishnava devotee of old and is not very generelly 
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considerable length says that Kris 
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understood. A Bengali writer himself a Vaishnava, in the course cf 

a speech delivered by him at ajlearned society in Calcutta interpreted 

e from this book to contain a libelous attack on Chaitanya. 

Deva. The passage in question states that Mahaprabhu Chaitanya 

united with Vidhava Brahmani and the speaker, not knowing that 

Vidhava Brahmani is a name of Kundalini Shakti, interpreted the 

passage in question to mean that he had some questionable connection 

with a Brahman widow. ३ 

। The Brahma Samhita is according to Jiva Gosvami compcsed of 

one hundred chapters (Adhyaya-shata-yuk). The fifth chapter accord- 

ing to him contains the essence of the entire book as ‘maxims or ip 

Stitra form. Itis on this account that he wrote the commentary to 

the fifth chapter alone. The book itself was brought by Chaitanya Deva 

from the temple of Adi Keshava in Mallaéra in the Deccan. The 

Chaitanya charitamrita (Madhya Lila chapter X) describes how deligh- 

ted he was when he discovered this book. It also says that it contains 

the essence of all Vaishnava Shastras. Shri Chaitanya evidently got 

only the fifth chapter and there is no trace of the remaining 99 chap. 

ters. Part of the Narada Pancharatra published by the Anandashrama 

Press of Poona is also called Brabma Samhita and though that also is 

a Vaishnava work and does not conflict with the teachings of the book 

here published is entirely distinct. The commentary was written by 

-Jiva as the request of his Guru Chaitanya Deva. 

The first verse of the book which has been commented upon at, 

hna is but another name for the 

an. He is the Lord (Ishvara ). He is united with all 

the great Shaktis ( Parama ). He is Sat-Chit-Ananda. He is without 

beginning (Anadi). He is the Source ( Adi ), and is the Cause of all 

causes ( Sarva-karana-karana ). The commentator draws his materials. 

in support of the interpretation ६9 above from the Shrimadbhagavata, 

the Upanishads (mainly the Gopala Tapani) the Gautamiya enue and. 

the Gita. He also argues from the grammatical construction of the 

word and tradition. The second verse speaks of the Lotus of a thousand 

petals as Gokula, This recalls Verse 49. of the Shatchakranirupana, 

(ol. IL of the Tantrik Texts): “Within Her (Nirvana-kala) is the 

everlasting place called the abode of Shiva which is free from Maya, 

attainable only by Yogis and known by the name of Nityananda, It 

Supreme Brahm 
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is replete with: every form of Bliss and is Pure Knowledge itself. 

Some call it the Brahman others call it Hangsa; ` wise men 

describe it as the abode of Vishnu, and righteous men speak of it 

‘as the ineffable place of Knowledge of the Atma, or the place of 

Liberation”? The English reader is referred to the “‘Serpené Power” 

which isa translation of the Shatchakraniripana. Verses 3 and 4 say 

that the Yantra wherein is the Mantra of eightecn letters is in the: 

pericarp of the lotus. Jiva in his commentary to these verses quotes tivo. 

verses rom the Gautamiya Tantra one of which says that the 

Devat& of the Mantra is Krishna, but the Adhishthatxi Devata 

(controlling divinity) is Durga. He further quotes a text to show 

that Durga’ is Mahavishnu. The other verse says that Krishna is 

Durga and Durga is Krishna and he who makes a distinction between 

the two is never liberated from the Samsara. He also quotes the 

Sammohana Tantra which says the samething. Verse 5 say that 

in the filaments of the lotus abide the Avarana Devatas of १ 

and on the petals the Shaktis. Here Jiva quotes the Brihad- 

Gautamiya Tantra, the Matsyapurana, the Rikparishishta and a text 

whose source is not traceable. This last mentioned authority quoted 

speaks of the Sahasrara lotus, on the petals whereof are the Devis. 

(Shaktis) and the Gopalas and in the middie of it the adorable Supreme. ` 

Purusha (Shriparamah Purushah ). Verses 6 to 9 describe the 

hape and. is called Shvetadvipa. 
precincts of Gokula which is square in 8 ; त es 

Shvetadvipa literally means “white island” but here, as ४; exp cage 

later on, Shveta (white) means “pure uncontaminated ५ ध ing 

worldly” and Dvyipa is usedin the sense of anything & ^< dae 

connected with Samsara. It is the abode of the four 1 
(Murti) viz., Vasudeva, Sangkarshana, Pradyumna and क ८. 

it is divided into four sections. The four aims of human existence Viz., 

Dharma, Artha, Kama and Moksha are there as also the four Vedas 

(Sama and others) whereby the same can be attained. It 18 १५. 

by ten Shiilas placed in all the ten directions. The em gems Viz, 

Shankha, Chakta and others ; the eight Siddhis viz., Anima and others ; 

the ten Dikpalas, Indra and others, the wonderful Shalctis Vimala and 

others are there, A long passage is quoted from the Shrimadbhagavata 

(Sk. X. Ch. 28) descriptive of Gokula. There is another long passage 

quoted from Harivamsha (Ch. 76.). A. verse is here cited (Bhgagavata Sk, 
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YY. 24, 29) which says “a man who is faithful to his own phone 
a hundred binths reaches the state of Virincha and thereafter we | Krishna) and after death becomes Vishnu's very self.’ Verse 1 ध 4 ++ 1 and that the Supreme Deva whois Sat and Ananda is Light . itself % Atmarama, and has noi 
Atmarama is defined 
is within his own self, 

» in the same verse, is because of ae 
Another name for Maya is Rama “A ati (V. 12.) and Niyati, the comm a 

hakti of Hari (Anapayini Hareb sbakt i 
in support of the statement that the Devi xt texts from Vishnu Purana which reads like a ए Tantra. Verse 13 says that creation is the oa is 

Linga and Yoni.. Verse 14 says that Purus 1६ all 
Mahesvara is Lingartpi. This is followed Ps paraphrase of the Purushasukta i—"That Purusha is fhoussn dae is thousand-eyed, thousand-footed?? and so forth and this Purusha, ८ 1 further said, (ए, 16 ) is Narayana. Narayana is defined to be {2 who pervades humanity and in support of this the commentator णठ +8 & text from Manusamhita which says “Nara” means the wate E and the waters 

6 ` He who abides in oy pervades them is. Narayana. Verse 19 899° that from the left sid. 

imperishable quotes 
from any Shakta 
0 6 union of 
Shaktiman anq 

“Ajnichakya.” The “AJP 
Chakra” of Narayana is the place of Shambhu. . This tallies with the Shakta conception of the “Ajnaichakya” where it is said that the Lins2 which isin that Chakra is “tara? which is lustrous like chains of lightning. Verse 20 speaks of the universe as the product of. “Ahamkara’”. This also agrees with the statement in the Saradatilaka and other Tantras, which says the from “Ahangkaira” emanated “Vyoma” (Ether) and from. “Vyoma’’, “Vayu? (Air) and. so. ०४, Verse 29, gives the Mantra of eighteen letters of Krishna. Verse 
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32 and 88 desciie the union, in the Ictus of a thoasand petals of ` 

Prakriti with the ever cxistiny and Juminous “Chidananda”. Verses 34 

says that the melody of Krishna’s flute is Shabda-Brahman. Verse 38 

+e, 

to 64 contains hymn to Krishna under the name of Govinda. The — 

hymn speaks of the Lakshmis or Shaktis by whom Govinda or Krishna 

is surrounded, of the way He protects and nourishes the worlds by His 

luminous form consisting of Sat Chit-Ananda, of His nonduality or in- 

separateness (Advaita) from creation of His perennial youth, of the ease 

by which He can be attained along the path of Bhakti. At the same 

time, it is said, that it is difficult to reach {11201 by mere “Jnana” (Vede-— 

shu durlabham). Verse 43 says that the mind of man moves along 

millions of ways, but the mind of the Great Munis always tend towards 

Him. In verse 4G, it is said, that He abides in “Gokula’”’ surrounded 

by countless Kalas or Shaktis who are but His yeflections. In verse 

50, it is said, that itis His Maya which brings forth (Stte) the hundreds 

of worlds. This reminds one of the Vedantic text “Indro Mayabhih 

pururipa iyate’. In the commentary to verse 52 is quoted a long 

passage from Ch. IV. of the Gautamiya Tantra describing Brindabana. 

It reads somewhat like the description of Kailasa as in the Mahanir- 

yaina and non-Vaishnava Tantras. Verse 53 speaks of Durga as His 

shadow (Chhaya) and says that it is She who creates, maintains and des- 

This does not differ from what is said in the Nityashodashikarnava 

(1४. 6&7), that the Supreme ( Para ) is unable to do anything 

without Shakti and so forth. The Devi Bhagavata also says that 17 

is Shakti who creates and protects, The Prapanchasara states thet 

Mahavishnu speaking to Brahma (the Creator) says “The duration of 

thy life is that of my outgoing breath” (Lavayur mama nishvasah) and 

here, it is said, ( ४. 57) that the Lords of the various worlds live 

during the duration of one outgoing” breath of Govinda. The 

hymn goes on to say that all Devis and Devas bow to Govinda as 

He is the Supreme Lord over all, In verse 67 Govinda is spoken 

of as Mahavishnu. ‘This book clearly shows that Krishna, Govinda, 

Mahavishnu, Shiva, Brahman, are, but different names looked at in 

different ways of the One Supreme Spirit. This has been very well 

stated in verse 44 of the Satchakraniripana in Arthur Avalon’s ‘Serpent 

Power” in the following words :—“The Shaivas call it the abode of Shiva, 

_ the Vaishnavas call it Parama-Purusha, others again, call it the place 

troys. 



ITRODUCTION. 

१ (gers 5०९8 rene i ४ । 1.9 1.1 The Vishnusahasranama is a Hymn to Vishnu wherein are the ¥ 4 । thousand names which present to the votary His thousand aspects. The - 
7 worshippers of other forms of the Supreme have each hymns like this. 

There are hymns of thousand names of Kali, Krishna, Shiva, Tripura 
Lalita and others. This hymn to Vishnu forms the 149th chapter of 
the Anushasanaparva of the Mahabharata and the speaker is Bhishma. 
This and other hymns of this class are classed under the Smritiprasthana 
of Vedanta. For acomplete understanding of the Vedantadarshana it 
has to be studied in three different ways. The first is called Shruti- 
prasthana. The books which come under this class are the Upanishads 
and the Agamas or Tantras. Shruti, it has been said by the sage 
Harita and the lexicographer ५५८०९.) is both Vedik and Tantrik, 
(Shrutishcha dvividha prokta an ‘antrikiti cha), The Vedas 
spoken by Brahma, it is said, teach र Pravritti Dharma and the Tantras 
spoken by Shiva are guides on the path of Nivritti. The Gita 

Sanatsujatiya and the thousand names of Vishnu and other aspects of 
Markandeyachandi and others come under the 

she, न Brabma Sutras or Vaiyasika Nyayama न 
class ae ५.1 method. The word 1 ordinarily the Nyayaprasthana It means here a path or method, Vedanta 
Beer 045 10801164 and looked atfrom three points of view. should, Me -, an adequate conception of all that it teaches. नि thus has a prominent place in the Vaishnava. 
tantra. Bhishma spoke this hymn 1 reply to six 0.1 put to him 

by Yudhishthira, the eldest and most pious of the Pandava brothers, 
ee questions Bie (1) Who is the One Deva in this world ? । (Kimekang 

daivatane loke) ; (2) Who is the Supreme One tie be atta (Kim 
ekam pir@yanam) ; (8 & 4) by singing Whose praise and by worship of 
Whom can man ost what is the Good ? (Stuvantah kam kam axchantah 
plapnuyur ma vat shubham) ; (5) What 18 the highest ‘Dharma and 

(6) ८ aa a can man be liberated from rebirth and the bonds 
of Samsira, To this Bhishma replies as follows HER + 

That man is beyond all pain who is ever wakeful in ४... by 
His thousand names, the praise of the Lord of the World, the Deva 

the divine spirit, the 
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among Devas Whom neither time nor space can limit and ‘Who is 

Supreme both as cause and effect. This is the reply to the sixth 

question and he next replies to the fourth and says—that man is 

beyond all pain and enjoys the fruit of his devotion whoin a devout 

spirit worships, by his mind, by speech and body, the Purusha Who 18. 

changeless and imperishable. 

. The third question is answered in two verses. Verse 6 says that 

by always singing of Vishnu Who is without beginning and end, Who 

is the Lord of all that is visible (or of all the Lokas) and to Whom every- 

thing is visible a man passes beyond all pain (Sarvadubkhatigo bhavet ). 

Verse 7 says that the Lord is Brahmanya, knows all Dharmas and by 

infusing His own Shakti, He glorifies His creatures. He is supplicated 

by and rules all. He is Mahat or the Brahman substance because He 
excels all, and He is the source of all that is. Verse 8 says that the 
highest Dharma is that whereby man is prompted to adore and worship 

Him who abides in the lotus of the heart. It is so, says the commenta- 

tor quoting from Vishnupurina, because what was attainable is the 

Krita age by meditation, in the Treta by Yajna and in Dvapara by 

worship; is in the Kaliage attained by singing (the praise of) Keshava 

(Vishnu ). He quotes another text from Mahabharata which says 

that whilst doing Japa the mind should be free from envy, malice and 

the like. 
Verse 9 answers the second question and says that as He ( Vishnu ) 

is the Most excellent and Greatest Tejas, as He controls this and the 

world hereafter and all Bhitas and His might is, therefore, not inter- 

mittent and as He is the Supreme Brahman, He is the one object of 

attainment. ; 1 
Verse 10 answers the first question and says that as He 18 88 above 

described and is besides the Pure among and the Pure, Good (Mangala) 
among the Good, the One Devata among all Devatas, and the ¢ 

imperishable Father of all, He is the One Deva. The commentator 

‘quotes a mass of authority to show that this is so, and to show the 

Oneness of Brahma, Vishnu and Shiva and of Jiva and Parama. He 

draws his materials from the Upanishads, the Gita, the Mahabharata, 

the Puranas, Agama, Yoga-Yajnavalkya and others. 

Having answered the questions as above Bhisma says “Listen to 

the thousand names of Him from Whom in the beginning all creatures 
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-~came and into Whom at the time cf Pralaya they again disappear. 
These names of the Great Atma dispel all sin and fear, and describe 
His attributes ( Gaunani ).” The commentary says that He is the great 
Atma and there is nothing outside Him. He is, Bhut&tma, Indriy- 
atma, Pradhanatma, Atma, and Paramatma, ४ 

The names are enumerated in verses 14 to 120, It is not possible 
for the purposes of this introduction to do more than select some of the 
names and briefly give their significance as interpreted by Shankara- 
charya. The hymn begins with the Pranava and the first name a6 
Vishva ( Universe ). He is that because all creatures come from and go back to Him, He is thus the Brahman, and in verse 84, He has ; 
been so called. He is the Universe, because apart from Him there 18 

(3 and 16 prove the Oneness of the 
Pranayva with the Universe the commentator has here also cited 1 

mass of texts from Shruti, Smriti, the Agamas and every possible source 
available. Vishnu is the second name in Verge 14; Tt occurs also in verses, 
4] and 88. It means Vyapanashila (i. €. whose nature it is to spread ang 

penetrate). It is also defined to mean One who cannot be limited by time 

and space (Desha-kala-parichheda-shtnya) and penetrates and envelopes, 
It also means ( ए. 41. ) who strides forth, the allusion being to Vishuws 

Dwarf (Vamana ) Incarnation when He by three ‘steps covereq 1 

Heaven, Earth and the Nether world. It also mieans (v. 88 ) effulgence 

which spreads over Heaven and Earth ५.६ प). Under Verse 13, 
+ is a text quoted from the १ which identifies Vishny here 1s hat is. It says :-- “The Jyotingshi ( Lights ) are 01 ॥ 

eae on i Worlds jare Vishnu; the forests are Vishnu; the ee Bhuyanan shnu as also are all spaces ( Dishah=the points of the com- tains are Vi ५ the oceans and all that exist pass ), the yiver 

There is another £ 

“Tet not him who 1s 

Sand 00९8 not ®xist.” eet quoted there from the Mahabharata which says :— 
not Vishnu himself, sing the praise of Vishnu. 

Let not such an. one worship Vishnu nor meditate on Vishnu for. he Let not s ध Vishnu.” Space does not permit reprodueing all the 
(1 = full of meaning cited in the commentary. One of His beautifu ee ध Muktanam ५ gatih ( highest= Goal of tho 

ae : Shiva (v.17 and 77) 18 another name and He is so called 
because the three Gunas are absent from Him and He is pure, and. also 
because (77) He purifies if merely meditated Upon (Smritimatrena), 
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Sharva (v,17) and Shambhu (v.18) which are names of Shiva are also 

_His names. Sharva means the destroyer and Shambhu,‘‘well-being” or “he 

who does good.” In verses 20 and 72 He is called Krishna. He is Krishna 

because Krishnx means Sat-Chit-Ananda and also because ( 72) He is 

Krishna Dvaipayana which is a name of Vyasa. Jiva Gosyami also, 

possibly following Shamkara, interprets Krishna to mean Sat-Chit-Anan: 

da. Ish&na another name of Shiva, is also applied ( ए, 21 ) to Vishnu for 

He is the Director and Ruler of all creatures ॥( Sarva-bhiita-niyanta_). 

A large number of the names applied to Vishnu are the names of Shiva 

_imhis Sakala aspect and of the Saguna Brahman. Rudra (v.26) is 

another name of Shiva which is applied to Vishnu because on the 

authority of the Linga Purana, “He destroyes the pain (Ru=Duhkha) of 

His creatures”. The word may also mean “He who at the time of final 

dissolution causes his creatures to weep”. He is Veda (vy. 27) because 

He destroys the darkness of ignorance. He is Vishvayoni (v.29 ) be- 

cause the Universe owes its existence to Him. He is Madhu (ए, 80 ) 

which means wine because of the great happiness He produces. He is 

Mahamaya (v. 31) because His Maya is unsurpassable. He is 

Mahashakti ( ए, 82 ). He is Shrinivasa ( v. 33 ) because His Shakti, the 

imperishable Shri, adides in His breast. Hangsa ( v. 84) is another name 

and He is so called because Hangsa is derived from a combination of 

Aham (1) and Sah ( He) and is the Mantra whereby the Oneness of 

the worshipper and worshipped is realised and helps the devotee to be 

rid of the fear of Samsara. . As the instructor of all Vidyas He 18 Guru 

(v.86 ). Verse 87 contains four names namely Sahasramurdha, Vishvat- 

ma, Sahasraksha, Sahasrapat. Three of these expressions occur in the 

well-known Purushasikta as the attributes of Supreme Purusha. In 

Verse 39 He is called Narayana because he abides in Nara which means 

the Tattvas also collective humanity. Texts from the Mahabharata, 

Shruti and the Puranas are cited in support of this interpretation. He is 

called Mantra (v.43) because all Mantras point to Him, and also because 

He can be understood by Mantras (Mantrabodhyatyat ). In verse 

46, it is said, that He is Adrishta (invisible, imperceptible ) because 

He is beyond the scope of the senses and He is also called Vyaktarupa 

(Manifest), because, in His manifestations, He is visible to all and His 

true Self is manifest to the Yogis. He is Deva ( ए. 54) because He is 

Light and also plays with Creation, Preservation and so forth. He is 
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é ie 6) because Rama is but another name for Supreme Brahman. 
४ 7 verse 57 He is called Vaikuntha. The particle ‘Vi’, according to 

amkara means ‘various’ (Vividha). Kuntha means restriction (Gateh 

“pratihatih) 3; and Vishnu is Vaikuntha because at the time of 

creation He collected together and restricted the movements of 

scattered Bhutas. [Vaikuntha is ordinarily said to be Vishnuw’s 
_. heaven, The word is formed by the negative particle ‘Vi: and 

¥ Es (1; ful ‘Kuntha’ which mean diffidence, hesitation, ignorance anq Ane 
like. It 18. Vaikuntha because His devotees are freed from all 

ignorance and hesitation when they know Him.] He 18 (v. 57) 

_ Hiranygarbha which isa name of Brahma the Creator. He is Vyapi - 
‘because like the etherial region He is spread everywhere. In Verse 64 arg 

four names viz., Sat, Asat, Kshara and Akshara. Sat is the Supreme 

Brahman (Param Brahma). Asat is Brahman in His manifestation 

(Aparam Brahman). He is thus Brahman both Immanent and Transee_ > 

ndent. He is Kshara or perishable as the Bhutas and Akshara or imperi. 

shable in His own true nature. He 18 ` Gabhastinemi (१ 65 

because as the Sun, He is the ionic of the circle of lights, 

He drinks Soma (v.67) and, therefore, is Somapa. He drinks nectay anal 

is therefore Amritapa and is Soma because as Shiva He is unite with 

Uma. : ६ 

In verse 70 itis said that He is Maharshi Kapilacharya, 11 ae 

because Vishnu as Kapila was the teacher ( Acharya ) of the Sankhya 
PDarshana which contains the knowledge (Vijnana) of the Shuddha Tatt- 
vas, Verse 71 speaks of Him as Chakra-gadadhara ( the holder of the 
discus and the mace). Chakra Diese) 1 which is 1681. 
Jess like a circular body and Gadi (Mace) is Buddhitattva which is 

certain for the stroke of a mace is 80. त (wearer of the garland 

Banamala ए, 73.) means that the 3 T: anmatras are in Him. Vyasa 

(क. 74) is Vishnu because it is by Vishnu as Vyasa were divided ( Vyas- 

ta ) the Vedas into four, the Puranas ee eighteen, and 80 also other 
+ learning. He is the Healer ( Bhishak v.75) because He 

eures His devotees from the disease of Samsara and shows them the 
Pata! 1 1 In 5५ verse it is said He ९; Shama, Shanta and 

iss, Shanti. He is (v. 76) Brishabhaksha because his vision ( Akshi=eye ) is 

1 Brishabha (Dharma) and He Brishapriya because Brisha or Dharma is Mes y at He loves He is Shrisha (v.78) because He is-the Lord (Isha ) 
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of Shri or Lakshmi and-Shridhara as He carries on His breast Shii the 

mother of all creatures. As He is beyond all the Gunas He Vishuddh- 

atma (v. 81). In verse 84 it is said that He is Brahma as creator and 

Brahman because He is great and nourishes (Brihattvat, bringhanavat) 

and Brahmana-priya as He loves or is loved by the knower of the 

Brahman. He is (v.86) Stava (praise or adoration ), Stotra, Stuti 

and Stota, He is (v.87) Havih for as. has been said in the Gita 

and elsewhere “the Brahman is the offering, the offerer” and so forth. 

In verse 90 it is said He is Vishvamurti, Mahamurti, Diptamurti, 

Amirtiman and Anekamirti, because He assumes countless 

forms for the world, He is Avyakta (Unmanifest ) because He cannot 

be pointed out as this or like this ( Ayam indrisha eveti na vyajyate ). 

He is (v.91) Ekah, Naikah. “Heis “Ka” ( Brahman ) “Kim? (al: 

so Brabman ) and Yat and Tat (which also mean Brahman ). He is 

( ए. 92) Shtinya ( ४०1५ ) because there is nothing special about Him 

He is (ए. 95) Chaturmurti because 

He is Virat, Sutratma, Avyakrita and Turiya, He is Chat- 

He is the four Ashramas (Brahmachari, Grihas- 

tha, &९. ) aud the four Varnas (Brahmana, Kshatriya &e. ); He is 

Chaturatma because he is Manas, Buddhi, Ahamkara and Chitta; He is 

Chaturbhava (Fourfold aspect ) because from, Him are Dharma, Artha, 

Kama and Moksha. He is(V. 101) Sulabha (easily attained ) because 

the devotee can attain to Him by any offering however humble if made 

ina devout spirit. He is (V. 102) Achintya and (V. 103) Anu, 

Brihat, Krisha, Sthtla, endowed with Gunas ( Gunabhrit ) and 

Nirguna (without Gunas ). He is Ashrama as He is the refuge 

of all. Heis (v.106) Abhipraya because those who seek the four- 

fold aims of human existance tend towards Him or because at the 

time of Dissolution the world goes back to Him. He is (ए. 108 ) Naikaja 

(not once born ) because he was born many times for the protection! 

of Dharma. He is (v. 110) Shabdatiga because He is ineffable. 

In verse 112 one of the names given is Santah. A man who follows the 

right path is called “Sat” or good; “Santah” is the plual form of “Sat” 

Because, as the commentary says, in the forms of good men 

Vishnu promoted Vidya (Knowledge) and Vinaya (Humility), He is 

Santah. The Bengal MSS quotes a number of texts which are not trace-~ 

able to any book- and which are in some places somewhat obscure to 

( Sarva-vishesha-rahitatvat ). 

urgati as 



INTRODUCTION. 

= show what seonstfeates goodness of behaviour. There is another name 

Ga this verse Jivana (Life) because He is the life in all created beings. 

Heis (Val7/i8) Yana Yamapati, Yajva, Yajnabrit, Yajnakrit, 
Yajnasadhana, Yajnintakrit. He is (V.120) Shangkhabhrit or carries 

the conch which is Bkautika Alamkara. He is Chakvi because 

¢the wheel of Samsua goes round at His behest. He is Sharanga- 

dharag because His Sharanga or Dhanu (bow) is Indriyadi Ahamkara, 

The last of the names is Sarva-praharanayudha, (He who has all the 

weapons) and this name 18 twice repeated followed by ‘Om namah’ 

his name says the commentary, indicates that He is the Lord of all 

(Sarveshvara) and the double repetition shows the end of the 11 

The bymn peganzwith OM and ends with OM because ‘OM? is auspicious, 

The verses which follow give the Phalashruti. In Verses 129 a 

it is said..that by daily (2 of or listening to these ध 

escapes all evil both in this and the world hereafter. The Brdbmana 
by repeating this becomes Master of Vedanta, the Kshatriya 0. 

victorious, the Vaishya acquires wealth and the Shtidra becomes happ : 

In the commentary however it is said that the Shidra by merely 1 

ing to this becomes happy and the other three castes have to recite them, 

Verse 133 says that by daily repetition of it man conquers anger, 

malice, greed and all evil inclinations. Verse 186 says the 8611868 

(Indviyani), Manas, Buddhi, Magnanimity
, Courage, Strength, Endurance 

the Body (Kshetra) and स, Spirit (Kshetrajua=jiva) (1 

Vasudeva (Vasudevatmakani). ihe Achava of the Sadhaka should, it js 

said in verse 137, be as enjoined in any of the Agamas. The follower of 

all Agamas ma enames. Dharma is based on Achara and 

^ har. 

ae (0 the Pitris, ५८ oes ine Mahabhitas all that is moving 

1688 have their ovgy ™ Him. “Yoga and the Jnana acquired 
Discrimination between Chit and Achit) and every 

pranch of learning and the arts and sciences (Shilpadi) come from Janar- 

dana (Vishnu), The one Vishnu 10 1 forms spreads over the 

0766 worlds and enjoys the material world which is His glory manifest. 

He, who worships the Lotus-eyed eternal Deva, the Lord of the Universe, 

the Origin and Place of Dissolution of the world, knows no ty i ‘ 

y repeat thes 

say 

and motionle 

thereby, Samkhya ( 

स ie ठ ना) 

ma 1S imperishable Vishnu. ben the text goes on {0 ` 
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ब्रह्मसंहिता 
पञ्चमोऽध्यायः 

Mamata टोकोपेतः। 

ओोओोविष्णुसहसखनामस्तोचम् 
शाङ्रभाष्योपितम् 

Raat एवेलनेन सम्पादितम् । 

कलिकातानगयथां २<।२ नं शिवनारायणदासलेनस्य fata 

श्मौ्रविनाश्रचन्द्रमण्डलद्ारा मुद्रितम् | 

कलिकातानगय्यी ३० नं कगंत्रोयालिसष्टौटस्य 

संस्छतप्रेसडिपजिटरो कन्तुकेन 
प्रकाशितम् | 

लगडनरारवाम्यां Fran एण्ड at सदने 

TTR | 

संवत् Led, 





ब्रह्मसंहिता 

पञ्चमोऽध्यायः 

SANT AW Ral नमः 

दग्वरः परमः HU; सचिदानन्द वियः | 

अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥ 

ओक्लष्णरूपमद्िमा मम चित्ते सरोयताम् | यस्य प्रसादादप्राकत्भिच्छामि ब्रह्यसंहिताम् ॥ 

gataasta gaat सुविचाराषिस्मृुतिः | विचारे तु ममात स्यादृषोणां स ऋषिगेतिः ॥ 

यदयप्यध्यायश्नतयुक् संहिता सा तथाप्यसो | श्रध्यायखलरूपलात्स्याः ateat गतः ॥ 

ओ मद्ागवतादेषु ev यन्ृषटबुदिभिः। तदेवात्र परां ततो we मनो सम् ॥ 

यद् यच्छोक्षष्णसन्दभे विस्तरादिनिरूपितम् | अव्र तत् FATA व्याच्यातु Was मया ॥ 

अथ ओओभागवते यदुक्तम्--एते चांशकलाः पुंसः छष्णस्तु॒ भगवान् खयम् । इति । 

तदेव तावत् प्रथममाह- इश्वर इति । अत AT इत्येव विशेष्यं तन्नाम एव । क्षष्णावतारो- 

छव-सन्धमोऽसणन्'द्यादौ यी ् ठकादिमहाजनप्रसि्ा | AU वासुवदाथ देवकोनन्दनायः 

इत्यादि सामोपनिषदि च प्रथमप्रतोतत्वेन तन्नामवर्णी विभौवकछ्षता गगण प्रथमसुदिष्टत्वेन | 

तथाच मन््रमधिक्लत्य पयसा कुम्भं पुरयतोति न्यायेन तत्राग्रतः. पठितत्वेन म्रूलरूपलात्। 

aga प्रभासखण्डे पद्पुराे च नारदङ्शध्नजखंवादे ओभगवदुक्तौ | 

ata मुख्यतमं नाम AUIS मे परन्तप | इति । 

श्रत्व ब्रह्माण्ड पुराणोक्त कछष्णाषटोत्तरशतनामस्तोचे | 

azar पुण्यानां विराहच्या तु यत् HAA! एकाच्या तु AWE Aa तत् प्रयच्छति ॥ 

इत्यत्र ओकष्णस्येत्येवोक्तम् ! aaa गोविन्दनाच्ना स्तोष्यते तत् खलु कष्णत्वेऽपि तस्य 

गविन्द्रलवेगि्टदभैनामेव । तदेवं रुद़्िवलेन प्राधान्यात्तस्येवेश्वर इत्यादोनि fanaa 

अथ गुणदारापि तदग्यते | यथा गगेः | | 

आसन् avian द्यस्य ग्यहतोऽलुयुगं तनः | शक्तो रक्तस्तथा पोत इदानीं छष्णतां गतः ॥ 

प्रागयं वसुदेवस्य कचिन्नातस्तवाऽऽकजः | वासुदेव इति ओओमानभिक्नाः संप्रचक्तते ॥ 



२ . ब्रह्मसंहिता | 

बह्धनि सन्ति नामानि रूपाणि च gas ते । गुणकग्धानुरूपाणि तान्यदधं वेद् नो जनाः ॥ 

अस्य AWE दृश्यमानस्य प्रतियुगं नाना तनुरवतारान् wea: प्रकाणयतः; शक्तादयो 
ania आसन् प्रकाष्मवापुः। सत्यादौ गशुल्लादिरवतार इदानीं सान्लादस्याऽबतारसमथे 

८ १ = ~ aU SAG = 
` कष्णतां Aa! एतस्थिन्रेवान्तभूतः। अतएव BM क्तत्वात् सर्वत्वषैकत्वात् कछष्णोति 

Bei नाम । तस्मादस्यैव तानि रूपाणौल्याद बद्धनोति। तदेवं quer तन्नान्नि प्राधान्य- 
Gana SUG aaa: प्राघान्ये लब्धे 

छषिभूवाचकः weet wa निवृतिवाचकः | aattel परं त्र कष्ण इत्यमिधोयते | 
इति योगहत्तिल्देऽपि तस्य तादृश्लवं लभ्यते। न चेदं पद्यमन्यपरम् | तदुपाक्नातन्ब- 
मोत मोयतन्ते ALMA AT Gal तदेतद् ल्यं पद्यं दश्यते | 
RANA BUG णश्चाऽऽनन्दखरूपकः। CHET भवेदात्मा भावानन्दमयस्ततः | इति । 

तस््ादयमर्थः | भवन्यस्पात् सर्वेऽथ इति भूष्वालथै उच्यते | भावशब्द्वत् स चात्र 

कषैतेरवाथैस्तस्येव WHAT | Warts wea सत्तावाच कालेऽपि तदालर्थैः TARA | 
घट्ट् श्य प्रतिपाद्यमानल्ेन सहसा waratyacugaag Sqequaaq भेदोपचारः 

काथ; तच्चाकषषभिप्रायः। aze सत्तावाचकमित्यक्ते घटसत्तैव गम्यते न तु पटसत्ता न सामान्य 
सत्तेति। अथ निवृंतिरानन्दस्तयोरेकयं सामानाधिकरण्येन व्यक्तं यत् परं ब्रह्म सव॑तोऽपि 

सर्वस्यापि ged वस्तु तत् छहत्तमम्। कष्ण इत्यभि धोयते। व्यते इति वा पाठ; । किन्तु 
क्षरा कषैमात्राथेकन Wee च प्रतिपाद्येनाऽऽनन्देन सद सामानाधिकरण्यासम्भवादेतुेतु- 
मतोरमेदो पचार; कायः | तचाऽऽकषप्राचुव्यायैमायुघ तमितिवत् | परं्रह्मशव्दस्य तत्तदथैञ् | 
"छदच्ाद् वृणत्वाच तदु्रह्म परस fag? इति विष्णुषुराणात् 1 अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म 
दृति वंहयति' इति श्रुतेश्च । एभेवोक् दहनी तमोये | 

कछधिशव्दो fe सत्तार्थो खथाऽऽनन्दख पकः | सतताद्दानन्दवोर्योगाचित् wa चोच्यते ॥ इति॥ 

अदयब्रह्मवादिभिरपि सत्तानन्दयोरेक्धं तथा मन्तव्यम् | णव्दिरि्ामिमेयलेन प्रतीतिः । 
सत्ताशब्देन ata सर्वषां सतां nafasaad परमं सत् तदेवोच्यते । सदेव सौम्येदमथ grate 
दति ga: अभिन्नाभिधेयत्वे दचचस्तररितिवदिभेण विभे्यल्ायोगादेकस्य वैयय्यौचच | 

मौतमोधपय्चेवं व्याख्येयम् | gate सवा कपरशक्तिविशिष्ट आनन्दः कष्ण इत्यथै; । sq 

राड यस्मादेवं स्वाकैकसुखरूपोऽसौ तस्मादात्मा जवश्च तल सखरूपो भेत्। तत 3a) 
"मावः तरमा तन्मयानन्दत्ात्! इति । तदेव रुपगुयाभ्या परमछदन्तमः aaa आनन्दः 
छष्णणशब्टवाच्य इति जेयम् । स च शब्दः खोदेवकोनन्दन एव रदृ; | अस्यैव सर्वानन्द कालं 

वासुदेवोपनिषदि दृष्टम् । “देवकीनन्दन निखिलमानन्दयेत्' इति। आ्रानन्दमा्रमविकार. 
मनन्यसिदम् | ततथासौो शब्दो नान्यत संक्रमणीयः। यथाह भट; | 



पञ्चमोऽध्यायः | 2 

aenfaan सतौ रूदिभवेद् योगापददारि ण | कल्यनोया तु लभते नात्मानं योगबाधतः ॥ इति ॥ 

परं बरह्मलच्च awed! गूढं परं बह्म मदयलिङ्गम्' इति । "यन्मित्रं परमानन्दं पू 

बह्म सनातनम्! इति च । Mage! “यतरावतीणं eure परं न्य quate’ इति । 

खओगोतासु च । ब्रह्मणो fe प्रतिष्ठाम्" इति । तापनोषु च । योऽसौ परं ब्रह्म गोपानः" 

इति । { 

शेय सूलमनसरामः | AMAA कष्ण श्दवाच्यस्तसपादौ डरः सवैवशयिता | तदिद- 

qrafad seat क्ष्ण शष्दसयेवाधौ न्तरे । - 

अथवा HAAG सध जगत् स्थावरजङ्गमम् | कालरूपेण भगवा स्तेनाय छष्ण उच्यते ॥ इति | 

` कलयति नियमयति समिति fe कालशब्दाधैः। तथा च ada तसनुदिश्योडवस्य 

च पूर एव निणंयः | 

खयन्त्रसाम्यातिशणयस्त्य धोः खाराज्यल च्या प्तसमस्तकामः | 

बलिं हरद्िधिरलो कपालैः किरोटकोटोडितपादपोठ; ॥ इति ॥ 

antag ‘favasefad लत्स्नमेकांथेन सितो जगत्" इति । तापन्याम्। 

एको वभौ सव्वैगः कष्ण शैव्य एकोऽपि सन् agut यो विभाति | 

तं aise asquafa पोरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ इति ॥ 

यस्मादेव तादमोश्वरस्तस्मात् परमः | पराः सर्वोत्क्ष्टा मा लच्छोरूपाः शक्यो यस्मिन् | 

तदुक्तं ओौभागवते । “मे रमाभिनिजकामऽ्ुतः, इति । 

नायं fase उ franc’: gate: खर्योषितां नलिनगन्ध रचां Halse: | 

UMMA भुजदण्डग्टदहौतकर्ठलब्धाशिषां य उदगाद् ब्रजवल्ञवोनाम् ॥ इति ॥ 

ततराविशटशठमे ताभिर्भेगवान् देवकीसुतः । सध्ये मणोनां Sarat मह्ामरकतो यथा ॥ इति ॥ 

ताभिविधूतशोकाभिभगवानच्य॒तो इतः । व्यरोचताधिवां तात पुरुषः शतिभियेधा ॥ इति च। 

gaara वन्यते | “वियः कान्ता; कान्तः परमपुरुषः” इति | तापनं च । को वे परमं 

दैवतम् इति । यस्मादेव तादक् परमश्तस्यादादिश्च । aga ARITA | 

gaistad जरासन्धं व्टपतेध्याधतो हरिः । आहोपायं aaassa sam यस्रुवाच इ ॥ इति ॥ 

लका च खामिपादानाम्। आयो दरिः यक्ष्य इत्येषा । एकादशे तु तस्य शरेष्ठत्व- 

मायत्वच्च युगपदादह। शुरुषखषभमाव्यं कष्ण संज्ञं नतोऽस्मि" | इति । 

न चैतदादिलं azarae किन्तु अनादिः न विद्यते आदियस्य ताडम्! तापन्या च्च 

“दको वभौ TAM: AW’ LAAs 
“नित्यो frat चेतनघेलनानाेको बहनां यो विदधाति कामान्! । इति ॥ 



8 ब्रह्मसंहिता | 

यस्मादेव तादृशतया आदिस्तस्मात् सवं क।रणकारणम्। सवेषां कारणं मदत् AT 

घुरुषस्तस्यापि कारणम् | तथा च दशमे तं प्रति देवकोवाद्यम् | 
यस्यां श श्एंगभागेन विश्वोत्म्तिलयोदयाः | 
भवन्ति किल विश्वातम॑स्तं aissatsed गतिं गता ॥ इति। 

टोका च। ड आद्य यस्यांशः पुरुषस्तस्य AM माथा तस्या अशा गुणाः ! . तेषां waa 

परमाणमातलेशेन विशखोत्पच्यादयो भवन्ति। तं लला लां गतिं शरणं गताऽस्मोत्येषा | 
तथा च ब्रह्मस्तुतौ | “ANUS नरभू-जलायनात्' इति । भारते च । 

नरा्नातानि तत्तानि नाराणोति विदुवधाः) तस्य तान्ययनं पू तेन नारायणः स्मृतः ॥ 

इत्यनेन Maat नारायणः स॒तवाह्गः a पुनगङ्लोत्य्थैः। ओगोतासु । "विष्टभ्याऽहमिदं 
छत्स्रमेकांशेन सितो जगत् इति । तदेवं क्षष्णएणब्दस्य यौगिकार्थोऽपि साधितः। येच 

तच्छब्देन छषिणाभ्यां परमानन्दमाले वाचयन्ति तेऽपि ईश्वरादिविशेषणेस्तच् स्वाभाविकीं 
शक्तिं मन्येरन् । तस्मिन् तस्मात्र fadtaaa सवे कारणत्वेन च वस्त्वन्तर तयारोपायोगा त् | 

तथा च युति; । “आनन्दं ब्रह्मेति? । “क छेवान्यत् कः MITTS य MTA आनन्दो न स्यात्! | 

आनन्दाद्यामानि भूतानि जायन्ते' | 

न तस्य काथं ara विदयते न तस्समश्चाऽभ्यधिकशच दृश्यते | 

पराऽस्य शक्तिविविधैव शरूयते स्वाभाविकौ ज्ञानवलक्रिया च ॥ इति | 

aq समति योगत्तौ च सवाक षैकपरमहदत्तमानन्दः कष्ण इत्यभिधानादविग्रह एव 
स इत्यवगम्यते ! आनन्दस्य विग्रहानवगमात् । सत्वम् । किन्लयं परमोऽपूैः पूरवसिषठानन्द्- 

विग्रह इति । सचिदानन्दनियहो लक्षणे यो विग्रहस्तद्रूप एवैव्यथेः। तथा च खदने 
ब्रह्मणस्ते | शल््येव नित्यसुखवोधतनावनन्ते' इति । तापनो-हयशोषेयोरपि | सचिदानन्द्- 

रूपाय क्ष्णायाक्किष्टकारिणेः इति। ब्रह्माण्ड च AAU ्रशतनामस्तोते | नन्द- 

व्रनजनानन्दो सिदानन्दविग्रहः' इति । एतदुक्तं भवति। सलं खत्वव्यभिचारत्वमुच्यते 

aguag तस्य Ment ब्रह्मादिवाक्ये “aad सत्यपरं aay इत्यव व्यक्तम् | Aaa 
वाक्व च। ~ 

नरे लोके दिपराद्वावसाने महाभूतष्वादिभूतं aay | 

व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगीन याते भवानेकः शिष्यते Rada: 1 
योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यतावन्धो Wary Ava चेन विश्वम् | 
निेषादिवव्सशान्तो महोयांस्तं aa Faure प्रपद्ये ॥ 
मर्यो खल व्यालभोतः पलायन् लोकान् सर्वाचिभयं नाध्यगच्छत् | 
त्वत्पादान प्राप्य TERA GSA Ts ल्यु रमाद्पेति ॥ 



पञ्चमोऽध्यायः | ५ 

दूत्यादि सर्वा । एकोऽसि प्रथमम्" इत्यादि खो ब्रह्मणो वाक्ये तदिदं ब्रह्मायं 

frat | इति। रोगत | श्रद्मणे fe प्रतिष्ठाहम्! इति। 
< 

यसमात् चरमतोतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्ि लोक वेदे च प्रथितः पुरषोत्तम ॥ इति ॥ 

तापन्याम् । जन्मजराभ्यां भिन्नः स्थाणुरथमच्छेदोऽयम्। योऽसौ सौं तिष्ठति योऽसौ 

गोषु तिष्ठति योऽसौ गोपान् पालयति योऽसौ may तिष्ठति योऽसौ सर्वेष Vy तिष्ठति योऽ | 

सवदगींयते योऽसौ ag भूतिष्वाविश्य तिष्ठति भूतानि च विदधाति सवोदहि खामो 

भवतिः इति । गोविन्दानमुत्यविेति गोपोजनर्वललभज्ञानेन तजन्ञानं भवति! इति a1 तत 

gaa सौ इति | सौरो यसुना तददूरभवदेशे इन्दावन इत्यथैः | अथ faguel anaes 

परप्रकाणकलवम्। Aaa WTA ब्रह्मण 

एकरत्रमात्ा पुरषः पराणः सत्यः खय॑ज्योतिरनन्त आदयः | 

 निल्योऽचरोऽजलरखो fica ूर्णोऽदयो Ga उपान्वितोऽखतः ॥ 

तापन्याम्। 

यौ ब्रह्मायं विदधाति पू यो तिदास्तसमे गापयति स छष्णः। 

तं ह देवमातमहत्तिपरकाशं qada एरणममुं व्रजत् ॥ इति । 

“न aga प्यति रूपमस्य मेवेष हते तेन् लभ्यस्तस्थेवेष आत्मा ठरते तनु खाम् इति 

श्ुत्यन्तरवत्। यथानन्दरूपलं -सका्ेन निरपाधिपरमतरिमासखदलम्। aq ओदशमे 

anand ‘Faq Wat aw’ इत्यादि प्रभ्रोत्तरयोव्यक्तम् | तथा atgqanraa 

दुन्दुभिना | 

विदितोऽसि भवान् सानात् पुरुषः WAR, परः | कैवलालुभवानन्द ASA सवै लुद्धिटक् ॥ इति ॥ 

“आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्! इति शुलखन्तरवत् | aad सचिदानन्दविग्रहरूपल्े सिव विग्रह 

एवाऽऽा तथात्मा एव विग्रह इति सिदम् । ततो जीववदु 2fed तस्य नेत्यपि fear 

न्तितम् | यथोक्त एकेन | 

हछाष्णमेनमवेहि त्वमासानमखिलालनाम्। 

जगदिताथ सोऽप्यत्र देहोवा$भाति मायया ॥ इति । 

, तथापि तस्य देदिवक्लोला क्पापरवशतयेवेत्यै; | “माया zat क्षपाथाञ्च' इति विश्वप्रकाशः | 

तरेषमस्य तथा aaa awe सिद्धे चोभयसीलाभिनिविषटतेन कचिद् awied 

कचिद् गोषिन्दत्वच्च दृश्यते । यथां दादे सतः | 

HSU ATT दषणुपभभाऽवनोधुग्ाजन्य 

` मोविन्द गोपवनिता ase NAH 

साभीष्टरूप लोलाघरिकरविशिष्टतया मो विन्दल्लभेव AIA 

वंशदहनानपवगं वो | 

खवणमङ्कल पाहि ware ॥ इति ॥ 

aa योजयति गोविन्द इति \ 



~ ब्रह्मसंडिता। 

यथात वामे Mae | “चिन्तामणिप्रकरसद्य सुकल्महनत्त' इत्यादि | योदशमे योगो विन्दामिषेका- 
< रने सुरभिवाकच्यम्। wt परमक देवं त्वं न इन्द्रो जगत्यत' इति । अभ्यषिच्त दशां 

गोविन्द इति चाभ्यघात्" इत्युक्ता तव्रकरणान्ते योश्ठवाप्राध॑ना । Tare इन्द्रो गवामितिः। 
| गवां सर्वाचयलवाह्नवनद्रतवेनेव waa | न चेदं न्यूनं wea! तथाहि गो चम् | 
| गोभ्यो यज्नाः प्रवत्तन्ते गोभ्यो देवाः समुधिताः । गोभिवेंदाः AER: षडङ्गपदकक्र माः ॥ इति | 

अस्तु तावत् परमगोलोकादवतोर्णानां तासां गवामिन्द्रतलमिति। ब्रह्मणा तदोयमेव 
4 स्वेनाराधितं प्रकाशितम् । amaty च । 

तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्द विग्रहं पञ्च- 
पदं हन्दावने सुरभूरुहतलासौनं सततं 
समर्ब्रणोऽद्ं परमया स्तुत्या तोषयामि | इति | 

तथेव ओ्ोदशमे | । 
agfanufas जन्म किमप्यटव्यां यद्ोङलेऽपि कतमाङन्िरजोऽभिषेकम् \ 

यज्नोवितन्तु निखिलं भगवान् सु ङन्दसत्वद्यापि यत्पदरजः खुतिखग्यतेव | इति ॥ 

तजन खौनन्दनन्दनलवेनैव तं लब्धं तव्राथना | 

Aaa तैऽश्वपुष तडिदस्बराय गुज्ञावत॑सपरिपिच्छलसमुखाय | 

वन्यस्रजे कवलवेल्विषाणेखलच्यथिये खदु पदे पण्पाद्गजाय } इति | 

तदेवं गोविन्दादिशष्टस्य परमेश्वश्यमयथस्य साधंताऽपि तेनाभिमता। तथा चोकम् | 

ईष्वरत्वपरमेश्वरत्वालुवा दपूव कतात्पय्यीवसखानतया Maas Aen चर मन्ता कथने | 

Rafa vats विद्याज्जनस्तचक््रूहकः। अनयोरा खयो Sat कारणत्वेन चेर्; | 

सान्द्रानन्दं परं ज्यो तिवेलमेन चं ead । अधवा गोपोप्रकषतिजनस्तदं गस्डलम् ॥ 

sade परोक्षः खामी ae Sau | काय्यकारणयोरोगः शरुतिभिस्तेन मयते । 
अनेकजन्मसिद्वाना गोपोनां पतिरेव वा । नन्दनन्दन इवयुकतस्वैलोक्यानन्दवश्चनः ॥ इति ॥ 

प्रकतिभिति मायाख्या जगत्कारणशक्तिमिलथेः। तच्चसम्रहको महदादिरूपः। अनयो- 

Tag: सान्द्रानन्दं परं ज्योतिरीग्व री वह्ञभगशब्देन BAT | ईश्वरत्वे हतुरव्याष्या। कारणत्वेन चेति । 
प्रजतिरिति सखरूपभूता मायातोता वैक्ण्डादौ WANA महालच्छपाख्या whic: 

अरंशमर्डलं सङ्कधेणादित्रयम् | अरनेकजन्मसिद्वानामित्यत् “बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव 
aa इति श्रोभगव्ौतावचनादनादिजन्सपरम्यरायामेव । तात्मध्यम् । तदेवमव्रापि नन्द 

नन्दनल्वेनाऽभिमतन्। Aran च तघोक्षम् श्रागयं वसुदेवस्य कचिज्यातस्तवाऽऽलजः' इति । 
युक्तं च तत् | आत्मजं fe aa शीवसुदधेवस्यापि मनस्याविभूतत्वनैव मतम् | आविश णएभागेन 

मन आनकदुन्दुभिः इति । ब्रजेश्वरस्वापि तथा$$मौटेव श्रोभगवग्रादुभीवस्य पूर्वाव्यवहितकालं 



पञ्चमोऽध्यायः | 5) 

सहसख पतं कमलं गोकुलाष्यं महत्यदन् | 

तत्कि कारं त्वाम तदनन्तांशसम्भवम् ॥ 2 ॥ 
0 ५ e को 

कणिकारं मचद्यन्तं षट्कोणं वकोलकम् | 

षड्ज्ग-षटपदो-ष्ानं VRS FANT च ॥ ३ ॥ 

व्याप्य तथा सर्वत्र दथेनात् | किन्लातनि aerssfauia सत्यप्याल्मजल्वाय पिठभावमयशद- 

मदाप्रेमेव प्रयोजकम् | बह्मणः.सकाशादइराहदेवस्याऽऽविभाषेऽपि ब्रह्मणि वर!इटेवे लोके च 
तदवगमादभैनात् | तादृशशदप्रेमा तु यौत्रजराज एव । वसुदेव तै्वज्ञानप्रतिवद इति 

साधूक्तम् | ्रागयं वसुदेवस्य" इति । अतः योमदशाक्छरविनियोरीऽपि तन्मय एव दृश्यते ॥ १॥ 
अथ तस्य aguas नित्यं धाम प्रतिपादयति सहखपतं कमलमित्यादिना | सहखाणि 

पत्राणि यत्र॒ तल्मलमित्यादिना भरूमििन्तासणिगुयसयोति वच्यमासािन्वामणिमयं पड 

तदरूपं तच्च महत् सर्वोद्क्ष्टं पदं सानम् । महतः ओज्ञष्णस्य महाभगवतो वा पदं महा- 

वैङकण्ठरूपमित्यथेः। तत् नानाप्रकारं aaa sama विशेषणत्वेन नि्िनोति गोङ्खलाख्य- 
मिति। गोङ्कलमित्याख्या रूदिियैस्य aq गोपावासरूपमित्यथः। रुदिर्योगमपदरतोति 
न्यायेन तस्यैव प्रतोतेः। एतदभिप्रत्योक्लं Alera “भगवान् गोङलेष्वरः इति । अतएव 
तद तुकूललत्वेनोत्तरग्रन्ेऽपि व्याख्येयम्। तस्य खोक्षष्णस्य सनन्द यशोदादिभिः सह वासयोग्यं 

महान्तःपुरम् | ते; सहवासिता लग्रे समुद्ेच्यते | तस्य eqns तदिति | श्रनन्तस्य बलदेव- 

स्यांयेन ज्योतिविभागविगेषेण सम्भवः सदाऽऽविभीवो यस्य तत् । तधा तन्ब्रेणेतदपि बोध्यते | 

अनन्तः अंशो यस्य तस्य ग्रोवलदेवस्यापि सम्भवो निवासो यत्र तदिति ॥२॥  , 
सवमन्तरगणसेवितस्य ओमदश्टादशा्तराद्य महामन्राजपोस्य सुख्यपोटमिदमि व्याह 

afta दयेन । महद्यन्तमिति य्रललतिरेव aia यन््रलेन gata लिख्यत इत्यथैः | 
यन्तेव दशेयति षट्कोणान्यभ्यन्तरे यस्य तत् । वच्वकीलकं कणिकारे बोजरूपदोरककलकः 

शोभितम् | मन्ते च चकारोपलसिता चतुरक्तरो कौोलरूपा ज्ञेया ¦ षट् कोणत्वे प्रयोजनमाद | 

षट्. अङ्गानि यस्याः सा षट्पदो श्रौमदष्टादश्ा रौ तस्या; स्थानं प्रज्षतिमेन्नसद्चरूपम् सखयसेव 
BAW: कारणरूपत्वात्। तच्चोक्तम् ऋष्यादि स्मरणे ‘aw प्रतिः" इति । पुरुषश्च सएव 

तदधिष्टाढदेवतारूपः 'ताभ्वामवखितमधिषठितम् । स डि चतुधा प्रतोयते। मन्त्रस्य कारण- 

aa वणंसमुदायरूपत्वेन श्रधिष्ठाटदेवतारूपत्वेन आराध्यरूपत्वेन च । तन्न कारणल्वे- 

नाऽधिष्टाढरूपत्रेनाऽजोयते। अराराध्यरूपत्वेन प्रागुक्तः ईष्वरः परमः aw, इति । बणेरूप- 

ल्ेनाग्रत उद्रिथते “कामः कष्णाय' इति । यथोक्तं यशोषेपञ्चराते। 



भ + 

c  weifeat 

प्रे मानन्द्-मडा नन्दरसेनावस्थितं हि यत् | 

ज्योतोरूपेण मनुना कामवोजेन सङ्गतम् ॥ ४ ॥ 

तत्किञ्चल्वं तदंशानां तत्पवाखि भरियासपि ॥ ५॥ 
वाच्यत्वं वाचकलत्वच्च देवतामन््रयोरिह | अभेदेनोच्ते ब्रह्मन् तच्छ विद्विर्विचारितः ॥ इति । 
मोपालतापनोखतिषु | 

 दाशुयधेको भुवनं प्रतिष्ठ) जन्ये जन्ये पञ्चरूपो बभूव । 
ष्णस्य कोऽपि गदितां शन्देनाऽसौ पञ्चपदो विभातीति ॥ इति ॥ 

कचिद् ena अरधिष्ठाटलन्तु शक्विशक्तिमतोरमेदविवच्था | अतण्वोक्तं AN कल्पे । 
नारदोऽस्य ऋषिः प्रोक्त्चछन्दो विराङति स्मृतम् । 

HAM देवता चास्य दुरगीऽधिदाठदेवता ॥ इति ॥ 

यः छष्णः सेव दुग स्याद् या Eat लष्ण एव सः । अनयोरन्त राद संसारान्न विमुच्यते ॥ 

. इत्यादि । अतः aaa ओरीकलष्णस्तत aeunfagia दुगा नाम | तस्मान्नेयं मायां भूता 

दर्भति गम्यते । निरुतिशात्र TT दुरमीसाघेनादिवडप्रयासेन गम्यते ज्ञायत इति । तथा च 

ओनारदपच्चरात्रे श्ुतिविव्यांवदि | 
aidan चरा कान्तं सैव eat तदात्मिका | या परा परमा शक्षिरहाविष्णुखरूपिणौ | 
यस्छा विज्ञानमात्रेण पराणां परमान: । सुद्भतीदेव देवस्य प्रािभवति नान्यथा ॥. 

` एकेयं प्रेमसर्वखभावा खोगो कुलतेष्वरो | अनया सुलभो Ta अ्रादिदेवोऽखिलेश्वरः | 

भक्तिभेजनसम्पल्तिसेजते vate: प्रियम् \ ज्ञायतेऽत्यन्तदुःखेन सेयं प्रक्षतिर।कन ॥ 
दुर्गेति Mad Vacs ण्डरखवल्लभा | अस्या आवरिका शक्तिमहामायाऽखिलेष्ठरो | 

यया दुग्धं जगत् सवै सवेदेदाभिमानिनः ॥ इति च I 

तथा च सम्मोहनतन्ते | | 

यन्नासा नान्न guise गुरेगंणवतो ह्यहम् । यदेभवान्महालच्छो राधा नित्या पराऽदया | 

इति प्रति gitar) किच्च । प्रेमरूपा य आनन्दमहानन्दरसास्तत्परिपाकभेदात्मकेन 

तधा ज्योतोरूपेण खप्रकाथेन मनुना AMBIT कामवोजेन सङ्गतमिति म्लमन्तान्तगगतलवे- 

$पि कामवोजस्य परधगुक्तिः कुतर च न खातन्त्रापेत्तया ॥२॥४॥ 

तदेवं agar तदावरणान्याद तदिव्य्देन । तस्य कर्णि कारूपधास्नः किन्त्व विन्न, 

शिखरावलि-वलित प्राचीरपडक्षय इत्यः । तदंशानां तच्धिन्शादयो विद्यन्ते येषां परम- 
रेमभाजां सजातोयानं wae! गोङ्कलाख्यमित्युकतेरेव विषां तच्छजातोयत्वच्चील स्यं 

ओ वाद रायणिनिः | 



पञ्चमोऽध्यायः | ६ 

चतुश्खं तत्परितः भ्वेतदौपाख्यमह्ुतम् | 
चतरखं चतुमृत्तंचतुराम चतुष्छ्रतम् ॥ € ॥ 

एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तयमानः खजातिभिः । विवेश गोष्ठं सवलो गोपोनां नयनोस्वः ॥ इति ॥ 

अतएव कमलस्य पत्राणि frat aqdaatat गोपीरूपाणां ओओराधादोनामुपवनरूपाणि 

धामानीत्यथेः। MARIA Aa aaa लिङ्गितललात् | राधादिलच्च | 

देवो कष्यमयो प्रोक्ता राधिका परदेवता | सवलच्छोमयो सव कान्तिः सम््ोदिनो परा ॥ 

इति हहद्तौतमोयात् | "राधा हन्दावने वनेः इति मच्छ पुराणात् । "राधया माधवो देवो 

माधबेनेव राधिका" इति ऋक्परिशिष्ठाच । तच पत्राणाम् उच्छितप्रान्तानां सन्धिषु बत्ान्ध- 

भ्रिमसन्धिषु गोष्ठानि Safa! अखस्डकमलस्य गोकुलल्वात् तथेव गोङ्कलसम वेशा गोष्ठ 

तथेव । यत्त॒ खानान्तरे वचनमस्ति | 

सहस्रारं पद्मं दल-ततिषु देवोभिरमितः परोतं मोसद्ैरपि निखिलकि्सकषसिलितेः। 

कवाटे यस्यास्ति सयमखिनलशक्ति प्रकटित-प्रभावः सदय; Ra: पुरुषस्तं किल भजे ॥ इति ॥ 

तत्र गोसंख्यैरिति तु पाठः समन्ञसः। गोसंख्याख गोपा इति। गोपे गोपालगोसंख्य- 

Wei इत्यमरः। कवाट इति कवाटानामभ्यन्तरे कणिकामध्यदेश इत्यथः 

अखिलशक्तया प्रकटितप्रभावो येन सः परमः परुषः AW इत्यथः ॥ ५॥ 

शरध गोकुलावरणान्धादह चतुरखमिति चतुर्भि; । तस्य Made परितो बहिः सवतखतरखं 

चतुष्कोणासकं we श्वेतदोपाख्यम्। तदेतदुपलत्णम्। गोङ्लाख्यच्चेयधः । ` यद्यपि 

Mga अेतरीपमस््ेव तदेवान्तरभूमिमयलवात् तथापि विशेषनान्नायतनलात् तेनेव तत् 

प्रतौयत इति तथोक्षम्। किन्तु चतुरखेऽप्यन्तमष्डलं इन्दावनाख्यं ज्यम् । तथाच 

स्वायम्भवागमे | 
४ ~. ॥ ५ G x 

“mana विष्बालमा इदं ud क्रमेरोव' cam ‘Ame हन्दावनं कुसुमितं नानाहकत 
faewa: संस्मरेत्" इत्युक्तम् | 

तथा च ओहदहहामनपुराणि शौभगवतो खतोनां पराथंनापूवे काणि पद्यानि । 

श्रानन्दरूपमिति यदिदन्ति हि पुराविदः । तद्रूपं दशेयाऽस्मावं यदि देयो वरो हि नः ॥ 

श्ुत्वेतदभंयामास गोकुलं प्रतिः परम् | वोवलानुभवानन्दमातमक्तरमध्य गम् ॥ 

यत्र ठन्दावनं नाम वनं कामदुधेदरेमैः ॥ इत्यादि | 

aq चतुरख्रं॑चतुमेत्तंघतुव्येस्य ओओोवासुदेवादि चतुष्टयस्य चतुऽशतं चती विभक्तं 

चतुक्षाम | किन्तु देवलौलात्वादुपरि व्योमयानख्या एव ते जेयाः । हेतभिस्तत्तत्पुरुषाथसाधने- 

मनुरूपेः लखमन्त्रालकैरिन््रादिभिः सामादयश्चल्रारो बेदास्तेरित्यथः। शक्तिभिविंमलादिभिः 

म 



Mee: ब्रह्मसंहितां | 

चतुभिः पुरुषारथैश्च चतुभिंतुमिर्वुतम् | 
शलेदंशभिरानडमृद्ाधो दिग्विदिच्छपि ॥ ७ ॥ 

मोलोकनामएयं लोकः ओोभागवते साधितः। तदेवं तस्य लोको afta: तथा च 

भागवते | 

नन्दस्त्रतोन्द्रियं द्रा लोकपालमहोदयम् | कष्णे च सब्रतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विसितोऽव्रवोत् ॥ 
ते चौतख्क्यधियो राजन् मत्वा गोपास्तमोष्वरम् | अपि न; सखरगतिं सच्छमासुपाधास्य दधोश्वर; | 

दति ल स भगवान् विन्नायाऽखिलदक् खयम् । सङ्कल्पसिदये तेषां कपयेतदचिन्तयत् ॥ 

जनो वे. लोकं एतस्मिन्न विव्ाकामकम्यभिः। उच्वावचासु गतिषु नवेद ai गति भ्रमन् ॥ 

इति सञ्चिन्त्य भगवान् महाकारणिको विभुः । दशयामास लोकां स्वं गोपानां तमसः परम् ॥ 
सत्यं ज्नानमनन्तं यदुः नद्य ज्धोतिः सनातनम् । यद्धि पश्यन्ति सुनयो gama समाहिता; i 

तेतु aase नोत्वा मग्नाः arta agar । Cena EIT लोकं यत्नाऽकररोऽध्यगा् ae " 
नन्दादयस्तु तत् Eel परमानन्दनिदेताः । कष्णच्च aa छन्दोभिः स्तरयमानं Bataan ॥ इति ॥ 

gated अदपूवैम्। लो कपालस्य महोदयम् । anfd लाम । स्मा 

ब्रह्माख्यां दुर्जेयाप्रुपाधास्यत् उपास्यति नः अस्मान् प्रापयिष्यतोति सङ्कल्मितवन्त इत्यथै, | 

sfa एवंभूतं सानां तेषां सङ्गल्मम् अखिल ट् wis: लयमेव विन्नाय तेषां सङकल्यसिदधे 

कृपया एतदच्यमाणमचिन्तयत् | जनोऽसौ ATA मम खजनः। ठतोये सालोक्छे"त्यादि- 

“ , पदैजंना इतिवदुभयत्राप्यन्यजनल्वमश्ुतमिति । ̀  त्रजजनस्य तु तदौोयस्रजनतमल्वं तेन स्वयमेव 

विभावितम् | 

तखमाश्मच्छरणं me मन्नाथं मत्परिग्रहम् । MNS खात्मयोगन सोऽयं मे त्रत ्राहितः। 

इत्यनेन । स पएतस्िन् प्राप्चिके लोके । अविद्या देहादावहबुचिस्ततः कामस्ततः कमं 

a. अविद्यादिभिः उच्चावचास देवतिगादिरूपास भ्वमन् तमिखतयाभिव्यकञस्तत्निविंशेषतया 

जानन् तामेव at गति न वेदेत्यथैः। मदौयलौकिकलोलाविेषेण ज्नानांशतिरोधाना- 

दिति भावः। a 

इति नन्दादयो Tar: क्षष्णरामकथां मुदा । FTAA रममाणाश्च नाऽविदन् भववेदनाम् ॥ 

इति ओदथमोक्तेरविद्याकामकम्मेणां ततरासामध्यीत्। गोपानां a लोकं गोलोकमथीत्तान् 

qad दभयामास । तमसः wat: परम् । देादिपिहितानां दभेनमशक्यमिति , प्रयमं 

देादिष्यतिरित ब्रह्मरूपं दरभ॑यामास । सखरूपग्त्यभिव्यक्तत्वाटत एव सच्चिदानन्दरूप एवासौ 

लोक इत्याह सत्यमिति । aa ओोढन्दावने तादशदभेनं कथं अन्यदेशख्ितानां तेषां जातमित्य- 

त्रा । सत्यमबाध्यं ज्ञानमजड़म् अनन्तमपरिच्छिन्नं ज्योतिः स्वप्रकाशं सनातनं qaaqfas 
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अष्टमिर्निधिमिजु टमष्टमिः सिद्ठिभिस्तथा | 
A 0 ES 

मनुरूपेश्च टशभिदिक्पालेः परितो हतम् ॥ ८ ॥ 3 

ब्रह्म । TUNA TUM | ज्ञानिनो यत् पश्यन्ति तत् कपयेव दशेय(मास । एवं Age 

Aaa AWA नोता; पुनश्च तेनैव मग्ना मन्निताः yaa तस्मात्तेनवोदेताः। उद्धताः - पुनः 

खरयानं प्रापिताः सन्तो ब्रह्मणः परमदहत्तमस्य तस्यैव लोकं गोञ्घलाख्यं दद्शुः। “aah: 

सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः" इति दितोये वेक्ष्डान्तरस्यापि तत्तयाख्यातेः। कोऽसौ 

ब्रह्मह्ृदस्ततराद यतरेति। यत यस्मिन् au निमित्ते सति पवमक्ररोऽध्यगात् दृष्टवान् । 

तत्तो्धमद्धिमानं wana विधातुं सेयं परिपाटौति भावः। aa खां गतिमिति तदोय- 

afaga:: गोपानां खं , लोकमिति षष्ठो खणशब्दयोनिदंगः। कष्णमिति साचात्तविरईशखच । 
वैकुग्डान्तर॑व्यवच्छिय ओोगोलोकमेव व्यवस्थापितवानिति । तथाच Relat शक्रवचनप्। 

खर्गादूडं ्रह्मलोको बरह्मधिंग णसेवितः। तत्र सोमगतिधैव ज्योतिषाञ्च महाकनाम् ॥ 

तस्योपरि गवां लोकाः साध्यास्तं पालयन्ति हि । स हि सवैगतः छष्ण महांकागगतो महान् ॥ 

उपय्य॑परि तव्रापि गतिस्तव तपोमयो | यां न विद्मो वयं सवे ए च्छन्तोऽपि पितामहम् ॥ 

लोकषासत्रधो दुष्कतिन। नागलोकस्त॒ दारणः | एथिवो कशथोलानां केतं सवस्य aT 

खमख्िराधां विषयो वायुना qaafaatq | गतिः शमदमाब्यानां am: सक्तकमणाम्॥ 

ara तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परा गतिः | गवामेव हि गोलोकौ दुरारोहा हि सा गतिः॥ 

सतु Maa HU सीदमानः Karwar | तो तिमता वोर निन्नतोपद्रवं गवाम् ॥ एति॥ 

अवापातप्रतीता्थान्तरे सगाद्व ब्रह्मलोक इत्यहतं स्यात् । लोक्रयमतिक्रस्यीलस्तच् 

सोरगतिक्चवेति न सम्भवति ¦ चन्दरस्यान्येषामपि' ज्योतिषां ब्रह्मलोकादधस्तादेव गतिः तथा 

साध्यास्तं पालयन्तीत्यपि नोपपद्यते | देवथोनिरूपाणां तेषां खगेलो कस्यापि पालनमसस्चवभ् | 

किमुत तदुपरि लोकस्य सुरभिलोकस्य । ` तथा तस्य लोकस्य सुरभिलोकतवे a fe सवगत 

इत्यनुपपन्नं स्यात् | ओौमद्गगवदि हलो कयोरचिन्य शक्तित्वेन विसुल्वं घटेत न पुनरन्यस्येति | 

अतएव सर्वातोतलात्तव्ापि ay गतिरित्यपि-शन्दो विस्मये प्रयुक्तः। “at न विद्यो वयं सवे 

इत्यादिकश्चोक्तम् । तस्मात् प्रा्लतगोलोकादन्य एवासौ गोलोक द्रति सिह्गम्। तथाच ata 

yal नारायणोयोपा स्याने खोभगवदाक्यम् | 

एवं वड्विधे रुपैश्चरामोद वसुन्धराम् । ब्रह्मलोकञ्च कौ तेय गोलोकञ्च सनातनम् ॥ इति ॥ 

तश्रादयमघंः। स्रगश्ब्देन | 

भूर्लीकः कल्पितः vari भूवोलोकोऽस्य नाभितः। 

स्लोकः कल्पितो सदौ इति वा लोककल्यना ॥ 



१२ ब्रह्मसंहिता | 

श्ानैगौं रे TAT YRS WIAA: | 
शोभितं शक्तिभिस्ताभिरड् ताभिः समन्ततः ॥ < ॥ 

इति भागवते दितोयोक्तानुसारेण स्वर्लोकसारभ्य सत्यलोकपन्तं लो कपश्चकमुच्यते । 

तस्मादुपरि ब्रह्मलोकः AIA लोकः | ब्रह्मलोकः सचिदानन्द रूपत्वात् | ब्रह्मणो भगवतो 

लोक इति वा। agin सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः' इति दितोयात्। टोका च ब्रह्म 
लोकः agua: सनातनो नित्यः न तु खन्यप्रपञ्चान्तर्वत्तीत्येषा | श्रुतिश्च “एष ब्रह्मलोक 
श्राकलोकः” इति ¦ स च ब्रह्मपिंगणतेवितः ब्रह्माणः सृत्तिमन्तो वेदा; ऋषयः ओौनारदादयः 
गणश्च ओगसड़विष्वकसेनादयस्ते; सेवितः। एवं नित्यायितानुक्ता तद्नमनाधिकारिण आद 
aafa | da ब्रह्मलोके 1 उमया सड aca इति सोमः ओशिवस्तस्य गति; । 

स्वधम्प्रनिष्टः शतजन्मभिः पुमान् विरिच्चतामेति ततःपरं दि माम्। 
अव्याक्ते भागवतोऽथ वेष्णवं पदं यथाऽद्ं विबुधा; कलात्यये ॥ 

इति चतुथं रद्रगोतात्। सोमेति सुपां सलगित्यादिना ष्टोलुक् area: | तदुत्तरतरापि गति- 

रित्यन्वयः। ज्योति््र॑ह्म तदटेकात्मभावानां सुक्ञानामित्यथैः। न तु तादृशमपि सर्वेषां किन्तु 

महानां महाशयानां मोच्तानादरतया भजतां योसनकादितुल्यानामित्यधैः। तथा च षष्ठे | 

सुक्तानामपि सिद्वानां नारायणपरायणः | yeaa; प्रथान्ताता कोटिरपि मदासुने ॥ इति॥ 

योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । शरदावान् भजते यो मासमे युक्ततमो aa: | 

इति Ranga, तेष्वेव महच्चपश्वसानात् । तस्य ब्रह्मलोकस्योपरि गवां लोकः 
ओओगोलोक इत्यर्थ; । तच्च गोलोकं साध्याः प्रापञ्चिकदेवारना प्रसादनोया AAR नित्य- 

aaa देवगणा; पालयन्ति दिकपालूपतया वचेनते। 

तै इ नावं मद्िमानः सचन्तस्तव पूरं साध्याः सन्ति देवाः | इति शतैः | 
aa yd ये च साध्या विश्वेदेवाः सनातना; | ae नाकं महिमानः सचन्तः एभदगैनाः। 

इति महावेक्कगडवणेने पाद्मो तरख ण्डाच । यद्वा । "तद्रि भाग्यमिद जन्म किमप्यरब्यां 

> +यद्गोङ्लेऽपिः इति खो ब्रह्मस्तवानुसारेण तददिधपरमभक्तानामपि साध्याः तादृशसि्िप्राप्तये 
प्रसादनोया; Matas! पालयन्ति | तदेवं सर्वोपरिगतव्वेऽपि। हि प्रसिद्ौ । सः ओगो- 

लोकः सर्वगतः ओओनारायण इव प्रापञ्चि काप्रापञच्ि कवस्तुव्यापकंः | afaq क्रमसुक्तिव्यवस्थया 

तथा प्राप्यमाणोऽप्यसो हितोयस्कन्धवर्सितकमलासनदृवेकुष्डवत् चोत्रजवासिभिरव्रापि यस्माद् 

Ze इति भावः । अतएव महान् भगवद्रूप एव | ‘gerd विभ्ुमात्ानम्ः इति 3a.) अत्र 

हेतुः, महाकाशं परमव्योमाख्यं त्रह्मविशषेण लाभात् । | “आकाशस्त्िङ्गत्' इति न्याय- 

fatal तद्गतः ब्द्याकारोद्यानन्तरमेव वैङ्ण्ठ प्रासे; । यथा अ्रजामिलस्य | तदेव सुपथ्युपरि 

= 
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एवं ज्योतिर्यो देवः सदानन्दः परात्परः | 

आत्मारामस्य तस्यासि VAT न समागमः \ १० ॥ 

सर्वीपथपि विराजमाने ततर गोलोक्ष तव गतिः शरोगोविन्दरूपैण क्रोडा ada इत्यधेः । अत 

एव सा गतिः साधारणौ न भवति। fray तपोमयो तपोऽचानवच्छिनेष्लथ्यम् । ave 

नामभाष्येऽपि। परमं यो महत्तप' इत्यत्र तथा व्याख्यातम् । स लपोऽतप्यतः इति परमः 

श्वरविषयकायतेः। Gadi प्राकाशयदिति fe aware: । अतणव ब्रह्मादिभिद्वितव्येत्वमाद 

यामिति। agat तस्य गोकुल इत्याख्या बोजममि व्यन्नयति गतिरिति! ara ब्रह्मलोक 

प्रापक तपसि योविष्णुविषयकमनःप्रणिधाने gai रतचित्तानां तदेकगप्रेमभक्तानामित्यथेः | 

‘ge ज्ञानमयं aq’ इति श्तेः । ब्रह्मलोक; वैङ्गणठलोकः | परा प्रक्षत्यतोता | गवां वरजगासिः 

मातराणाम्। (मोचयन् त्रजगवां दिनतापभ्' इति दंशमात् । षां सखतस्तद्धावभावितानाञ्च 

साधनवशादित्यथैः | अतस्तद्वावस्यापि सुलभतवाहरारोहादिना शतो रचितः | ओ गोवधैनो्ठरणे- 

ऽपि तथा स चन्तुषामेव लोकः afer: 

तां वां वास्न्युश्ममि गमध्यै यत्च गावो अररिशङ्गा अयासः | 

gare agama aw: परमं पदमवभाति श्रि ॥ इति ॥ 

व्याखयातच्च । at तानि वां युवयोः छष्णरामयोः वास्तूनि लोलास्थानानि गमध्यै 

प्राषुसुश्लमि कामयामहे । तानि किम्विशिष्टानि । यन ag मूरिश्ङ्गाः महाश्क्गा गावो 

वसन्ति । यथोपनिषदि । भूरिवाक्ये धरमपरेण भूरिशब्देन afesnaaa न त वडतरमिति। 

जभावो fafa’ इत्यमरः । देवास इतिवत् । 

युषन्तपदमिदम् | aad: सवकामदुघस्येति । अतर भूमौ | तज्ञोको वैदे प्रसिः ओगोलोकाख्यः। 

उरुगायस्य खयं भगवतः परमं स्थानम्। भूरि वडधा अवभातोत्याह बेद इति। ADs 

arated “याते घामान्बृश्मसोति विष्णोः परमं पदमवभारि भूरि" इति च्च प्रकारान्तरं 

पठन्ति । शेषं समानम् ॥ ६-< ॥ 

अध मरूलव्याख्यामनुसरामः | विराट्तदटन्तयामिनोरमेदविवच्तया पुरुषसक्तादाषेक- 

पुरषल्वं यथा निरूपितं तया गोलोकतदधिष्ठादोरप्याह एवमिति । देवो गोलोकस्तदधिष्टाट- 

सओओगोविन्दूपः। सच्चिदानन्दमिति ततखरूपमिल्यथेः। agenda विज्ञानमानन्दं 

aafa श्रुतैः। आत्मारामस्यान्यनिरपैक्तस्य waa मायया न समागमः 1 यथोक्तं दितोये | 

प्रव॑ते aa रजस्तमस्तयोः wag मिश्रं न च कालविक्रमः | 

न यत्र माया किमुताऽपरे दरेरतुत्रता यत सुरासुरार्चिताः ॥ इति ॥ te ॥ 

वह शुभलच्पिति वा | AA एभाः। अयः 



१४ ब्रह्मसंहिता | 

मायया रममाणस्य न वियोगस्तया सह | 

आत्मना रमया रेमे AMAT सिखक्तया ॥ 22 | 

नियतिः सा रमा देवो aforat तदशं तदा | 
तच्चिङ्गं भगवान् शम्भुज्यो तोरूपः सनातनः | 
या योनिः सा प्रया शक्तिः कामवोजं महद्धरेः॥ १२॥ 

खथ प्रपञ्चात्मनस्त्र दंशस्य पुरुषस्य तु न तादशेत्वमित्याद मायेति | प्राकते प्रलये प्रासे 

तस्मिस्तस्या लयात् | यस्वा भागन्' इत्यादेः । ननु afe जोववत्तत्िघतवेनानोष्वरतवं स्यात् 
ततरा आत्मनेति ॥ सतु MAA अन्ता तु रमया Guanes रेमे रतिं प्राप्रोति बद्धिरेव 

मायया सेव्य Taz: | ९ 

एष प्रसन्नवरदो रमया$ऽतश्क्या यद्यत् करिष्यति टद्ोतगुणाबतारः | 

इति टतोधे बरह्मस्तवात् | “मायां व्युदस्य चिच्छक्चा कैवल्ये खित असनि इति प्रथत सी 

दल्लुनवाक्यात् । afe ततुप्रेरणं विना कथं ष्टिः स्यात्तत्राह सिषटत्नया स्टुमिच्छया युक्तः 

sega प्रहितः कालो यस्मात् कारणात्ताहटशं यथा Adal रमे। प्रथमान्तपादन्तु ana: 
तवमभावरूपेण aaa सा सिष्यतोति भावः। 

प्रभावं पौरुषं प्राहः कालमेके यतो भयम् | इति । 

कालछत्या तु म(यायां गुणमय्या मधोक्जः | पुरुषेणाऽऽकभूतेन बो माधत्त बोवान् ॥ 

इति च ठतोयात् ॥ ११॥ 

नतु रमैव सा का तवाह नियतिरिव्य्हेन । नियम्यते खयं भगवत्येव नियता भवतौति 

निवतिः खरूपभूता तच्छक्तिः | देवो वोतमाना प्रकाणरूपित्यथेः | aga दादे | 

अनपायिनो भगवती योः साक्तादामनो हरेः । इति । 

टका च । अनपायिनी vt: Thay | तवर हेतुः | साच्चादामन इति सर्पस्य faze 
ल्ात्तस्यास्त दभेदादित्यथे; | इत्येषा । अत सात्ताच्छन्देन विलन्नसानया यस्य सखातुमोचा- 

पथेऽसुया' इत्यायुक्या माया नेति ध्वनितम् । . ततानप्राधिलं यथा विष्णुपुराणे | 

निलेव सा जगन््ाता विष्णोः योरनपायिनौ | यथा सवेगतो विष्णुस्तथेबेयं दिजोत्तम ॥ इति ॥ 

एवं यथा जगत्सखाभो देवरेवो जनादेनः | अ्रवतारं करोत्येषा तवा ओ्रोस्तत्सदायिनो ॥ इति =) 

नलु ङुचापि framed: कारणता सूयते तत्र विराड्वणेनवत् कल्यनायते तदक्गविश्ेषलव- 
नाह तक्लिङ्गमिति। ‘aagagainit विश्वशक्तिरियं fata’ इति विष्णुपुराणानुसारेण 

TAA मद्ाभगवदं शस्य चणज्योतिराच्छन्नत्वादप्रकटरूपस्य पुरुषस्य लिङ्गः लिङ्क- 



~ ~~ 
र 

प्रञ्च मोऽध्यायः | १५ 

लिङ्गयोन्यात्मिका जाता इमा माङप्वरौ प्रजाः ॥ १२ ॥ 

शक्तिमान् पुरुषः सोऽयं लिङ्गरूपौ महेप्वरः 

तस्मिन्नाविरभूलिङ्गे महाविष्णुजंगत्पतिः ॥ १४ ॥ 
सहस्र शोर्षां पुरुषः AFATA: सहस्रपात् | 

 सहखवाहर्वि्वात्मा सहस्रां शः ATAT: ॥ १५॥ 

नारायणः स भगवानापस्तस्मात् सनातनात् | 

्आविरासोत् कारणार्णोनिधिः सङ्कषणात्मकः | 

योगनिद्रां गतस्तस्मिन् सहां शः खयं महान् ॥ १६ ॥ 

सखानोयोऽ"शएः सेव परा प्रधानाख्या शक्तिरिति पूवैवत् | तत्न च हरेस्तस्य पुरुषाख्यहस्ं शस्य 

कामो भवति | रष्वे afer जायत इत्यथैः | daa महदिति सजीवमहत्त्चरूपं बोज 

मादहितं wade: | सोऽकामयत इति शुतेः। “कालषठच्येत्यादि' ठतोयाच्च ॥ १२॥ 

अतः शिवशास््रमपि तदिशेषाविवेकादेव alata प्रवत्तते वस्तुतस्तु पूर्वाभिप्रायल 

भवत्या लिङ्गेत्यदेन | माहेश्वरो ASAT: ॥ १२ ॥ 

शक्तिमानित्यर्दन तदेवानु तस्मिन् पूर्वोक्तस्य प्रकटरूपस्याऽप्रकररूपतया पनरभि 

व्यक्तिरिल्याह afafaasa) aanfagen प्रपञ्चोत्पादकस्तदंशोऽपि शक्तिमान् पुरुष 

उच्यते महे बरादयच्यते। ततश्च तस्मिन् qaqa प्रासे जवानां स एव पतिरिति। 

fag खयं तदंशो मद।विष्णुराविरभूत् प्रकटरूपेणाविभवे॥त्। यतो जगतां सवषां परा 

atat जोवानां स एव पतिरिति li १४ ॥ 

तदेव विहणोति सहखभशर्देति। सदबमंशा अवतारा यस्य स सहलाशः 

gala यः सहस्र्षः। avandia सहश शब्दः सव त्ाऽसंख्यतापरः | दितीधे च रूपमिद- 

सुक्तम् | 

aed सूते 

आद्यी$वतारः पुरुषः परस्य कालः सभावः सदसन्न | 

gai विकारो gu इन्द्रियाणि विरार् auz ate चरिष्णु भूम्नः ॥ 

ga टीकायाम् । यद सहखशोषैत्यायुक्तो लोलाविग्रहः स. आद्योऽवतारः | परस्य 

भसः पुरुषः प्रकतिप्रवत्तकः | इति ॥ १५॥ 

अयन्ेव कारणणवशायौव्याह नारायण इति सान । अतः AIT एष कारणा्णो 

निधिराविरासोत् | अयनं तस्य ता; पूवं स तु नारायणः HATTA इति । पूवं गोलोकाव- 



१६ बरह्मसंदिता | 

लद्रोमवि लजाल्तषु as सङ्षेगस्य च | 

हेमान्यण्डानि जातानि मडाभूताहतानि तु ॥ १७ ॥ 
प्रल्र्डमेवमेकां शादेकां शादिशति खयम् ॥ १८ ॥ ` 

| बामाङ्गादखुजदिष्णुं दत्तिणाङ्गात् प्रजापतिम् | 

ज्योतिलिंङ्गमयं शर्म कूत्वदेशादवाऽखृजत् ॥ १९ ॥ 

| WAG यञतुव्यदमध्ये सङ्कषेणः सम तस्तस्येवांशोऽयमित्यथेः | अथ तस्य लोलामाह ata 

| निद्धामिति। सखरूपानन्दसमाधिमित्यथैः | तदुक्तम् । 

आपो नारा इति प्रोक्ञा आपो वे नरसूनवः | अयनं तस्य ता; ga तेन नारायणः स्मृतः| 
इति ॥ १६॥ 

aida ब्रह्माण्डानासुत्पत्तिमा ड तद्वोमेति । तदिति तस्येत्यथः। तस्य सङ्षणाककस्य 

यदजं योनिशक्नावध्यस्तं तदेव qd खच्छपच्यन्ततां प्राप्तं सत् पञ्चात् तस्य लोमविलजालेषु 

विवरेषु अन्तभ॑तच्च सत् हैमानि अण्डानि जातानि। तानि चाऽप्रपञ्चोऽताभेमेाभूतेराहतानिं 
^ 

जातानोत्यधेः। तदुक्तं ओोदशमे ब्रह्मणा | 

काऽ तमोमदददंखचराग्निवाभू संबेटिताण्डघटसषवितस्तिकायः \ 

azfaa विगणितार्डपराणुचथयावाताध्वरोमविवरस्य च तै मदहिलम् ॥ इति ॥ 

Agta) तमः VA मदान् महत्तच्लम् अद मदङ्कारः SAAT: चरो वायु; अग्निः 

asd भूष । weenie एथिव्यन्तरतेः संवेष्टितो योऽष्डवट; ख एव तस्मिन् वा ania 

 सप्तवितस्ति; कायो यस्य asd 1 कचते afeaq! कथम्भूतस्य । ईटगविधानि यान्य- 

विगणितानि अण्डानि त एव परमाणवस्तेषां चय्यौ परिभ्रमणं तदधं वाताध्वानो गवाना इव 

रोमविवराणि यस्य तस्य तव । saat! 

विकारैः सहितो युकर्विंशेषादिभिराहतः। awa बहिरयं यच्चाशत्कोयिविस्तृतः ॥ 
(> © x 

दशोत्तराधिकेयैच प्रविष्टं परमाणवत् | लचान्तेऽन्तगेताान्ये कोटिशो छयष्डरायः | 

इति ठतोये च ॥ gen < | 

| तत तेषु ब्रह्माण्डषु पथक् एक् स्वरूपं खूपान्तर, सण प्रविवेशेत्याह प्रत्यर्डमिति। 

| 
| 

एकां शादेकांशादेकैकागेनेत्ययेः | १८ ॥ 
सुनः विं चकार aare वामाङ्गादिति । विष्ण्वादय इमे सर्वेषामेव ब्रह्माण्डानां पाल- 

| कादयः प्रतिब्रह्माण्डान्तःस्ितानां विष्ण्वादोनां स चेश्वराणां प्रयोक्तारः । यथा afar | 

| तथाऽधिन्रह्माष्डम णडलमभ्युपगन्तव्यमिति भावः | येषु प्रजापतिरयं हिरण्यगभेरूप एव नतु + i 

| 
: 

| | 



पञ्चमोऽध्यायः | १७ 

अहङ्ारात्मकं विश्वं तद्याटेतद्यजायत ॥ Xe ॥ 

अथ तैसख्िविधेवेशेलीलासु दह तः किल । 
योगनिद्रा भगवतौ तस्य afta सङ्गता ॥ २१॥ 

सिखक्चायां ततो नासेस्तस्य पद्यं विनिर्ययौ । 

तन्नालं डेमनलिनं ब्रह्मणो TWAATA ॥ २२॥ 

तत्तानि पर्व्वदद्ानि कारणानि परस्परम् | 

समवायाप्रयोगाच विभिन्नानि पृथक् पृथक् ॥ २३ ॥ 

चिच्छक्त्या सञ्नमानोऽघ अगवा नादिपुरुषः | 

योजयन् मावया देवो योगनिद्रामकल्ययत् ॥ Vs ॥ 

योजयित्वा तवा चेव प्रविधैश खयं गुहाम् | 

गुं प्रविष्टे afaig जोबात्मा प्रतिबुध्यते ॥ २५॥ 

वच्यमाणशतुसुखरूप एव । सोऽयं तत्तदावरण्गततत्तदेवानां खटति । faqay अपि 

तत्तत्मालनसंहारकरत्तारौ जयौ । HIG स्ृवोभेष्यात् । wat जलावरण पव स्थानानि 

Satta ॥ १९॥ 

aa Malt; कार्यीन्लरमप्याह अ्रहङ्गाशत कमित्येन | एतदिश्व तस्मा देवाऽहङ्गारात्कं 

व्यजायत बभूव | विष्वस्याऽहद्धागामकता त आज्जातेत्यधेः | सर्वहङ्गाराधिष्टाढलात्त्य ॥२०॥ 

ब्रह्माग्डप्रवि्टस्य त॒ तन्दरूषस्य alae अथ तैरित्यादि। तैस्तवसहभेस्विविषैः प्रति- 

्रद्चार्डान्तमतविष्वादिभिर्वेशैः रूपैः लोलां ब्रह्माण्डान्तगेतपालनादिरूपासुदहतो ABST ॥ 

व्तमंतपुरुषस्छेति ageeta तसिनित्यथेः। योगनिद्र पू्ोकतमद्वायोगनिदरंगूता भगवती 

खरूपरानन्दसमाधिमयलादन्तभूतसर्व्ैः सङ्गता । ओोरिवेति। aa यथा ओरूपांशेन 
९ 

सङ्गता तथा aaa: | २१॥ 

aaa विद्धक्तायामिति। नालं नालगुक्ं तदेमनलिनं बरह्मणो जन्मशयनयोः स्थानला- 

` ल्लोक इत्यथः ॥ २२॥ 
तथाऽसंख्यजोवाककस्य समष्टिजीवस्य प्रबोधं वक्तं पुनः कारणार्णीनिधिशाधिनस्तृतोय- 

स्कन्धोक्तातुसारिगीं खष्ठिपरक्रिां वित्याद तच्वानोति alu । तत दयसादइ मायया खशक्तया 

परस्परं तत्वानि योजयन्निति योजनान्तरमेव निशैहतया योगनिद्रामिव alana: । 

2 



ब्रह्मस्ंडिता | 

a निलयो निलयसभ्बन्धः vafag परेव सा ॥ २६ ॥ 

एवं सर्व्वाल्मसम्बन्धं नाभ्यां way हशेरभत् | 

aa ब्रह्माऽभवद्भुयश्चतुंदौ AUG: ॥ २७ ॥ 

सञ्जातो भगवच्छक्या तत्कालं किल चोद्तः। 

सिखाया मतिं चक्रे पुवं संस्कार संस्छताम् | 

gen कैवलं ध्वान्तं नान्यत् किमपि waa: ॥ रट ॥ 
| उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वत | 
व काम ष्णाय ae S गोपौजन इत्यपि | 

Val वक्लभाय प्रिया वङ्क्मन्तं ते दास्यति प्रियम् ॥ २६ ॥ 
तपस्त्वं aq एतेन तव सि्िभविष्यति ॥ २० ॥ 

अथ aati योजयिव्वेति। योजयित्वा तद्योजनायोगनिद्रयोरन्तरा सा इत्यध; । 

गुहां प्रति विराड् विग्रहम् । प्रतिबुध्यते प्रलयसरापाज्जागत्तिं ॥ २२ ॥ २४ ।२५॥ 

तयोः annfaat खितिमाह स faa इव्यहन । निल्योऽनायनन्तकालभावौ नित्य- 
सम्बन्धो भगवता सद समवायो यस्य a: | चार्येण तद्रभ्मिजालय्येवेति भावः । 

यत्तटस्वन्तु चिद्रूपं सम्बेदात्त fafanaq tha quate स जोव इति कष्यते ॥ 

इति ओोनारदपच्चराव्रात् | तथाच Railay | 

ममैवांशो जोवलोक् Maga: सनातनः! मनः षष्ठानोद्दरिय।रि cach कर्षति ॥ इति ॥ 

अतएव vata: साचिरूपेण स्लरूपश्चित एव, विम्नप्रतिविस्वप्रमाढरूपेण प्रक्षतिमिव 

wade: | ‘aatd विद्धि a परां silage इति खरोमौताखेव च । दा सुपण सयुजा 

सखाया" इति श्ुतिख नित्यसम्बन्धं दशेयति । २६ ॥ 

अथ तस्य समषटिजोवाधिष्ठानं गुाप्रविष्टात् .पुरुषत्वादुपपन्नमिव्यादइ एवमिति । ततः 

समचिदेदाभिमानिनस्तस्य हिरण्य गभं ब्रह्म स्तस्मात् भोगविग्र हा दुत्पतिमाह aafa ॥ २७॥ 
अथ तस्य चतुसुखस्य Fears wala इति Baa | स्प्म् i २८ ॥ 
अथ तस्मिन् पूर्वोपासनालब्धां मगवत्कपामादहोवाचेति Wea! स्पष्टम् ॥ ze | 

तदेव wag यत् षोड़गशमेकविं शति ठतोयस्कन्धादुसारेख योजयति तपस्त्रमित्यदेन । 

स्मम् ॥ ३०1 ४ 



पञ्च मोऽध्यायः | 

अथ तेपे स सुचिरं प्रीणन् गोविन्दमव्ययम् | 

्रवेतह्लोपपरतिं wa गोलोकस्थं परात्यरम् ॥ २१॥ ` 

gmat रायरूपिण्या रूपिण्या पर्युपासितम् | । 

azagaama गोटिकिञ्चल्कवुंहिते ॥ २२ ॥ 

भूमि्चिन्तामिस्तव किकारे महासने | 

समासोनं चिदानन्दं ज्योतोरूपं सनातनम् ॥ २२ ॥ 

शब्दव्रह्ममयं aa वादयन्तं सुखाम्बुजं | 

{विलासिनौगपहतं खैः खैरंयेरमिषटुतम् ॥ 

अथ वेुनिनादस्य चयोमूत्तिमतो गति; | 

स्फुरन्ती प्रविवेशाश सुखाजानि 
खयस्मुवः ॥ २५ ॥ 

गायती गायतस्तस्यादधिगलय सरोजजः | 

सं््रतश्चादिगुरुखा दिजतासगमत्ततः ॥ ३६ ॥ 

तथ्या ugaisa विधिर्विज्ञाततच्वसायरः | 

नेन केशवम् ॥ २७ ॥ 

28 ॥ 

gers 8दसारेण स्लोचेणाऽ 

विशेषविशिष्टतया वच्यमाण- । 
TAIT खष्टिलच्छकि 

इ श्रयतेप इति चतुभिः। सतु तेन मन्त्रेण सखकासनाविशेव 

सौमो विन्दपुपासितवान
िला 

स्तवानुसारात् गोङ्कलाख्य
पौटगशततया अ ast 

~ ४ 

गुणरूपिण्या स्रजस्तसो गुखमय्या | रूपिर्या Baas! 
पच्युपासितं परितस्तल्लोका- 

इदि; खितयोपासितं ष्यानादिनाऽिंतम् । । 
। 

विलज्जमाना इति | 'वलिसुचन्ति समदज
याऽनिमिषाः' इति व 

(नाया परेव्यमिस॒खे च 

-सरीभागवतात् | अ॑ेस्तदावरणश्चेः परि 

तदेवं Dana: परस्तादेव तस्य WISI 

इत्याह अथ वैणिति दयेन | तरथो afaaat 

शव व्य्लौभाविलाच तन््मसौ गति; परिपाटो सुखाल
ानि प्रविवेश 

आदिगुरुणा शरी्षष्णेन स ब्रह्मा संस्छत इति wea प्रथमा ॥ ARN REN 

तमेव quale qaifa स्यष्टम् ॥ ३७ ॥ 

करै; । २१--२४ ॥ 

दिजत्वसंस्कारस्तदा वाधितलात्त्न्ताधिदेव
ाल्नात 

afaniaat वेदमाढलात् | दितोयप्ये तस्था 

दूत्य्टभि; ` करः प्रविवेशे- 

त्यः | 
ततश्च तयोमपि तस्मात् प्राप्य 



Ro ब्रह्म संडिता | 

 चिन्तामखिप्रकरसद्यसुकल्पटठनत्न- 

aqiaag सुरभोरभिप्रालयन्तम् | 

लच्छौसदसखशतसम्भमसेव्यमानं 

गो विन्दमादिपुरुषं तमं भजामि ॥ २८ ॥ 

qu कणन्तमर विन्द दलायताच्तं 
वर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्द राङ्गम् | 

कन्दपक्ोटिकमनोयविशनोषणोभं 

गोचिन्दसाददिपुरूषं तमहं भजामि ॥ se ॥ 

आलोलचन्द्रकलसदनमाल्यवंशौ- 

Tage प्रणयकेलिकलाविलासम् | 

प्रयासं विभङ्गललितं नियमप्रकाशं 

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४० ॥ 

अङ्गानि यस्य सकसेन्द्रियव्त्तिमन्ति 

प्रश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति | 

स्तुतिमाह चिन्तामणोत्यादि । तव गोलोकेऽस्िन्मन्तरमेदेन away ₹डडयानमया 

दिष्वेकस्य मन्त्रस्य वा सम्नयादिषु च Ney सत्खपि मध्यस्यत्वेन सुख्यतया प्रथमं गोकुलाख्य 

पोठनिवासयोग्यसोलया स्तौति चिन्तामणेव्येकेन । अभि सब्वतोभावेन वननयन-चार- 

मोख्थानानयनप्रकारेण चालयन्तं wad Taq! कवादाचिद्रहसि तु वेलक्तरखमित्याह . 

लच््ोति। लच्छोऽत्र Tage एवेति व्याख्यातमेव ५ २८ ॥ 

तदेव चिन्तामणिप्रकरसद्चमयं कथा गानं नाच्छ गमनमपि इति वच्यमारनुसारेण Tey 

लाख्यविलचणपोटगतां लोलासुक्ा एकसानख्ितिकां कथां गमनादिरुहितां हदहद्यानादि- 

दृष्टां दितोयपोटगतां लोलामाद वेखमितिदयेन | वे णमिति तच eq + Re ॥ 

आलोलतेत्यादि । प्रएटयपूव्वैको यः केलि परिद्ाख्स्तच या कला वेदग्धौ सेव विलासो 

यस्व तम्। दरवक्षलिपसेदासाः जोड़ा लोला FAH चः इत्यमरः ॥ so ॥ 

तदेव लोलादयसुक्का परसाचिन्त्य ण्या वभवविशेषेणाह अङ्गानोति चतुर्भिः | aa aa 



ष पञ्चमोऽध्यायः | २९१ 

आनन्दचिन्मय-सदुञ्ज्वल विग्रहस्य 

गो बिन्दमादिपुरषं तसडं भजामि ॥ ४१ ॥ 

अदे तमच्युतमनादिमनन्तरूप- 

मादयं पुराणयुरुषं नवयोवनच्च | 

विग्रदस्यादह अङ्कानोति। हस्तोऽपि द्रष्टु शक्रोति aqua पालयितुः पारयति तथान्यद् 

न्यदप्यङ्गमन्यत्। कलयन्ति करयितु प्रभवन्तोति। एवमेवोक्लम् | 

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽचिशिरोसुखम् | सवतः शुतिमजलोके सवेमाहत्य तिष्ठति ॥ इति ॥ 

जगन्तौति | सीलापरिकरेषु तत्तदङ्गं यथा aaa व्यवहरतीति भावः | तत्र च तस्य 

विग्रहस्य वैलचर्यसेव डेतुरित्याद् रानन्देति ॥ ४१॥ 

वैल त्तर्यतेव पुष्यति श्रहैतमिति तिभिः। sed एरथिव्यामयमदैतो राजेतिवदतुख- 

faa | 

यन्मर॑सीलोपयिकं खयोग मायाबलं दशेयता खडोतम् | 

विस्मापनं सस्य च सौभगः परं पदं भूषणभूषणाङ्गम् |! 

दति ढतोयस्ोद्धववाक्वात् । शअरच्य॒तम् | 

RM वताद्य ad Asagay द्रच्येऽद्धिपदयं प्रदितोऽसुना इरेः | 

HAAN दुरत्ययं तमः पूर्वऽतरन् यन्नखमर्डल त्विषा ॥ 

aefad ब्रह्मभवादिभिः सुर; frat च देव्या मुनिभिः ससालतेः। 

गोचारणणयानुचरे ् रइने यद्ोपिकानां qaggarfeag | 

इति दशमस्थात्ररवाक्यात् | 

या वै धियाचितमजादिभिराप्तकामेरयोगिष्ठरेरपि यदात्मनि रासगोधष्ठयाम् | 

AUG तद्गगवतः प्रपदारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम् ॥ 

इति श्ोमदुडववाक्ात् | 

दशेयामास लोकं सवं गोपानां तमसः परम् । इत्यत्रा 
नन्दादयस्तु तं Sel परमानन्दनिवृताः । wus तच Self: Gaara सुविस्मिताः | 

इति gaara | ् रनादिमादिरदहितप् 1 आादिव्रयं यथैकादशे सांख्यकथने | 

कालो मायामये Ma जोव ्रात्मनि wad राता केवल आत्मस्थो विकल्पापायलच्णः ॥ * 

* सायासथे arama नमे वा। अतएव जोवयतीति जौवसतस्िन् महापुरुषे | अयं भावः | 

विश्वखषटुमद्दापुरुषस्य उप करणरूपः कालो aud ज्यश्च अतस्तदालनावतिषत इति | तडं सप्तमे ~ 



५१ # । 

रर् . ब्रह्मसंहिता 1 

देषु दुलभमदुलभमात्मन्लौ 

गोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥ ६२ ॥ 

इत्य महाप्रलये स्व्वावशिष्टत्वेन ब्रह्मो पदिश्य तदपि तस्य द्रष्टा त्वं खयं भगवान् | अस्मिन्ना | 

एष साख्यविधिः Wa: संश्ययन्यिमेदनः | प्रतिलोमालुलोमाभ्यां परावरदणा मया ॥ इति ॥ 

घुराणपुरुघम् | “एकात्वमात्ा पुरुषः पुराणः" इति ब्रह्मवाक्यात् 1 “Ae: पुराणपुरुषो वन 

fasaray इति माध॒रवाक्चाच | पुरा नवं भवति पुराण इति निरुक्तेः | तथापि नवयौवनम् । 
Tra: किमचरन् यदमुष्य रूपं लावर मारमसमोडमनन्यसिद्म् | 

eta: पिबन्यनुखवाभिनवं टुरापमेकान्तधाम यशसः faa tava ॥ इति दमात् | 

यस्याननं मकर कु ख्डल चा सक णैव्वाजत्कपोलद्भगं सविलासद्ासम् | 

fated न तलयुदुंश्िभिः पिन्यो नार्यो नराश सुदिताः कुपिता fata ॥ इति नवमात्। 
सत्यं शोचं दया क्षान्तिस्त्यागः सन्तोष ISIAH | शमो दमस्तपः साम्यं तितिन्नोपरति; श्चुतम् ॥ 

ज्ञानं विरक्तिरेष्वय्यं Ta तजो बलं स्मृति; । स्वातन्त्र कौशलं afte मादैवमेव च | 

mia प्रयः भौलं सह रोजो बलं भगः Te खेथप्रास्तिकं कौत्तिमानोऽनदक्ति, ॥ 

इत्यत्र सत्यं भोचमिव्यादी सौभगकान्तितेज (१) ्रादोन् पिला 

एते चान्ये च भगवन्नित्या यत महागुणाः nat म ् भिच्छद्विनं वियन्ति स्म कांचित् ॥ 

इति प्रथमात्। ह्दयानादौ तधा Baw) गोपवेषमश्नाभं तर्णं कल्पदुमा- 

चितम्" इति तापनीश्ुतौ । तदान aqua नवयोवन एव शोभानिघानतवेन तात्- 

Tad । वेदेषु दुलभम् | 
आसामहो चरणरे णजुषामहं स्यां हन्दावने किमपि गुल्मलतोषधोनाम् । 

meas सखजनमाय्य पच्च हित्वा मेजमेङुन्दण्दवीं शुतिभिवि्ग्याम् | इति ॥ 

तद्वरिभाग्यमिद om किमप्यटव्यां यद्रोङलेऽपि कलमाद्धिरजोऽभिषेकम् | 

यज्जोवितन्तु निखिलं भगवान् सुङ्खन्दस्त्वद्यापि ames: afar ॥ 

कालं चरन्त" BANU AI प्रधानपुम्भां नरदेव सत्यक्तदिति॥ 

दशमे च ।-- 

योऽयं कालस्तस तेऽव्यक्तबन्धो aurareaed धेन विश्रम् | 

निनेषादिवसरान्तो सदौयांस' aur चैमधाम प्रपद्ये ॥ इति ॥ 

जीव waa प्रकतेर्लोनत्येन प्रतियोग्यभावात् परिपूरत्वेन सद्रूपेण अवतिष्ठते श्रामा च Ay 

रव नान्यव Maat यतः केवलो निरुपाधिः । तत्र ea विकल्मापायाभ्यां ` विश्चोत्पत्तप्रलयाभ्यां 

` aad अविष्ठानत्वेनावधिन्वेन बेलि तथा सः। 



पञ्चमोऽध्यायः | ore 

पन्यास्तु कोटि श्तवत्यरसस्प्रगभ्यो 

वायोरथापि मनसो सुनिपुज्गवानाम् | 

, सोऽप्यस्ति यत् प्रपदसोखाविचिन्छतच्चे 

गोविम्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४३ ॥ 

एकोऽप्यसौ रचयितुं जगद ण्डकोटिं 
यच्छक्तिरस्ति जगदर्डचया यदन्तः | 

अक्डान्तरद्यपरमाणुचयान्तरस्थं 

गोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥ ४४ ॥ 

इति ओरोदणमात्। अदुलंभमात्मभक्तौ । 

भक्वाऽहमेकया ग्राह्यः Beara प्रियः सताम् | 

- भक्तिः पुनाति afast खपाकानपि सम्भवात् ॥ 

इत्ये काटशात् | तथा च Wenz | 
परेऽभूमन् बहवोऽपि योगिनसत्रदपितेदहा निजकम्पलब्धया | 

विबुध्य भक्त्यैव कथोपनोतया प्रपेदिरेऽच्ञोऽच्य॒त ते गतिं पराम् ॥ इति ॥ ४२॥ 

पन्थास्लिति | वायोः मनसश्च कोटिश्तवत्सरसस्रगस्यः पन्य: । सुनिपुङ्गवानां प्रपदसोन्नि 

चरणारविन्दोरमर | । 

fad वतितदेकैन वपुषा युगपत् waa Wey द्ष्टसादसं सिध एक उदावहत् | 

दति ओनारदोक्तेः। एको वशो wan; छष्ण Sa एकोऽपि सन् वडा यो विभाति इति 

मोपालतापन्यां aa सिद्धान्तमाह अविचिन्यतच् इति । 

स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेण विभक्तवोथ्यः | 

सर्गाद्यनोरोऽवितधाभिसन्िरात्मे्वरोऽतक्य सड ख किः ॥ इति ठतौयात्। 

E खलु घे भाव। न तांस्तर्कँण योजयेत् | प्रकतिभ्यः परं यचच तदचिन्त्यस्य लकणम् ॥ 

इति स्कान्दाद्भारताचच । श्युतसतु शब्द मूलल्वात्' इति ब्रह्मसात् | sisal डि मल 

uaa प्रभाव इति तस्य gaafa भावः ॥ ४२ | प 

 एकोऽप्यघाविति 1 तावत् सव वस्षपाल।; AAAS ATAU! व्यदृश्यन्त घन 

श्यामाः इत्यारभ्योक्तैवेत्सपालादिभिरेवानन्त ब्रह्माण्ड सासरगरोयुत-तत्तदधिपुरुषाणां वनान्तः 

भावात् जगद ण्डचया इति | 



स ^ ब्रह्मसंहिता | 

यद्गावभाषितधियो मनुजास्तधेव 

संप्राप्य रूपमदह्िमासनयानभूषाः | 

सूतौ यमेव निगमप्रथितेः स्तुवन्ति 
गोविन्द्मादिपुरषं तमहं भजामि ॥ ४५ ॥ 

आनम्द चिन््रयरसप्रतिभाविताभि- 

स्ताभिये एव निजद्पतया कलाभिः | 

गोलोक एव निवस्ल्यखिलाव्सभूतो 

गोचिन्द्मादिपुरूषं तमहं भजामि ॥ ४६ ॥ 

न चान्तने बहियेस्य न ga नापि चापरम् । पूरवीपरं बडिश्ान्तजेगतो यो जग्यः । इति ॥ 
अणोरणोयान्महतो महोयान्' इत्यादि सुतः | "योऽसौ wig भूतेष्वाविण्य तिष्ठति भूतानि 

विदधाति a at fe खामौ भवति च। योऽसौ सवेभूताल्ना गोपालः" | "एको देवः सर्वभूतेषु 

We । इत्यादि तापनोभ्यः ॥ ge ॥ 
अथ तस्य साधकचयेष्वपि भक्तेषु aerate वदन्नित्येषु Haars यद्गावेति। यथा गोपे 

समानगुखशोलवयोविलासतेशे ेत्यागमविधिनेत्यादि नित्यतक्षङ्गिनां तत्साम्यं यूयते तथेव 
सम्भाव्येत्यथैः । तदुक्लमेकादणे + 

वैरेण यं quan: fama edt गतिविलासविलोकनादैः | 

ध्यायन्त आक्षतिधियः शयनासनादौ तच्साम्यमापुरलुरत्तधियां पुनः किम् ॥ इति ॥४५॥ 

 ततुप्रयसोनां तु किं वक्तव्यं यतः्रपरमथीणं तासां सादिल्येनेव तस्य तक्ञोकवास इत्याह 

आनन्देति । आनन्दविन््यो रलः परमप्रेममय sorta तेन प्रतिभाविताभिः। ge 

तावत् वा रसस्तद्भान्ना रसेन सोऽयं भावित उपाक्षितो ज्ञातः स्तुतञ्च तस्य तेन याः प्रतिभाविताः 

ताभिः सहेत्यथेः | fanaa | यथा खिलानां गोलोकवासिनामन्येषामपि प्रियवगौणा- 

ama, परमञे्ठतयातवद्व्यमिचाययपि ताभिरेव सद निवसतोति तासामतिशायिलवं 

afiaq, तव डतुः। कलाभिः द्वादिनोशक्तिहत्तिरूपाभिः | तत्रापि वैच्िष्यमादइ । veo 
aad स इत्युस्तस् प्रागुपक। रित्वमायाति तदत् । ततापि निजरूपतया खदारत्वेनेव aq 

प्रकटलोलावत् परदारत्वव्यवहारेणेत्यर्थः;। परमलच्छोणं तासां तत् परदारत्वासम्भवादस्य 

, खदारत्वमयरसस्य कतु कावगुर्ठिलतया सधुत्कय्या पौरुषा प्रकटलोलायां माययेव 

तादृशत्वं व्यन्जितमिति भावः! य एव इत्येवकारेण यत् प्रापञ्चिकप्रकटलोलायां ae पर 



पञ्चमोऽध्यायः | ₹५ 

प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन 

सन्तः सदेव हृदयेषु विलोकयन्ति | 
यं प्वामसुन्दरमचिन्वगुणखरूपं 
गोविन्दमादिपुसषं तमहं भजामि ॥ ४७ ॥ 

रामादिमृ्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् 

नानावतारमकरोहुवनेषु किन्तु | 

क्ष्णः खयं समभवत् परमः पुमान् यो 

गोविन्दमादिपुकषं तमहं सजामि ॥ ४८ ॥ 

यख्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि- 

कोरिष्वश्रेषवसुधादि विभूतिभित्रम् | 

* दारताव्यवद्वारेण निवसति सोऽयं य एव तदप्रकटलोलास्टे गोलोके निजशूपताव्यवडारेण 

-निवखतीति व्यज्यते । तथा च व्याख्यातं मौतसोयतन्ने तदध्रकटनिव्यलोलाशोलमयदशाणे- 

व्याख्याने | श्रनेकजम्यसिद्धानां गोपोनां पतिरेव ar इति । गोलोक एवैत्येबकारेण सेयं लोला 

तु कापि ata विद्यत इति प्रकाश्यते ॥ ४६ ॥ 

यद्यपि गोलोक एव निवसति तथापि एेमाच्ननेति ¦ अचिन्त्यगुणखरूपमपि Savi 

यदल्नच्छरितवटुचेः प्रकाशमानं भक्तिरूपं विलोचनं तैनेतयधेः ॥ ४७ ॥ 

स एव कदाचित् nog निजांशेन खयम कतो तया रामादौति। यः लष्णाख्यः परमः 

पुमान् कलानियन्ेन तच नियतानामेवर शक्तीनां Hea रामादिमूततिष तिष्ठन् तत्तन्मृत्तीः 

प्रकाशयन् नानावतारमकरोत् य एवं wa समभवदवततार a लोलाविशेषिण 

भजामोत्यथेः । तदुक्तं Mews देवैः। । 

मत् स्याख-कच्छप वराद afie- vale वप-विवुधेष Ravages 

aj ula alaqana यथाऽष्ठनेण भारं Yat चर यदूत्तम वन्दनं ते ॥ इति ॥ ४८॥ 

तदेवं तस्य सव्वाबतारित्वेन quagat pie. ae । इथोरेकरूपल्वेऽपि 

विरि्टलया$ऽवि्भौवात् Maa ध्थरूपलमविषिष्टत भवाद् ब्रह्मणो NET 

त्वम् ततः पूवस्य मश्डलस्वानोयत्वमिति भावः। अतप AAT | ब्रह्म 

इति । अरतप्डैकादये सखविभूतिगणनायां तदपि खये गणितम् | 

gfaat वायुराकाश शापो ज्योतिरहं महान् | विकारः छै + 

8 

गोविन्दमहं 

को हि प्रतिष्ठा{म्ः 

करजः सत्वं तमः परम् । इति॥ 



== 
२६ ब्रह्यसंडिता | 

a 9; तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमरेषभूतम् 
i, । गोबिन्दमादिणुरुषं तमहं भजामि ॥ ४९ ॥ 
क माया हि यभ्य जगद्ण्डणशतानि qa 

चैगुण्यतद्विषय॒वेदवितायमाना | 
सच्वावलम्वि परसचन्त्वविश्सत््वः 

; ४... गोविन्दमादिपुर्षं aad भजामि ॥ ५. ॥ 
msn & Sansa ष्यिव्यादिशव्दैस्तन्माच्राणि विवच्ितानि.1.. अदमदङ्गारः। मदान् AE 

wey! एताः स प्रकततिविकतयः । विकारः पञ्चमहाभूतानि एकादशेन्दियारि चेत्येवं 
बोडगशखंख्यकः। gest जोव । अव्यक्त प्रकतिः एवं पचविंगतितत्चानि। 

स्रलप्र छतिरविक्तिमंहदायाः प्रलतिविक्षतयः aq | 
=. = षोडशकश्च विकारो न प्र्तिनं fafa: पुरषः । इति ॥ | 
किच्च रनः ae aa इति प्रकतेगणाश्च परं व्रह्म च। इत्येषा | खोमत् यदेबेनाष्य्टमे तथोक्त +: 
vet महिमान परं ब्रह्मेति शब्दितम् ¦ वैतृच्यघ्यनुखहोतं a daaifaad हदि ॥ efi 
SaaS प्रवते | oe 

तदुल्म् | 

९ ४ i 

9 & = या निवुतिस्तनशतां लव पादपद्ध्यानाङ्वन्ननकथाखवणेन वा स्यात् | 
शस रि खमडिमन्यपि नाथ माभूत् किम्बन्तकासिलुलितात् पततां विमानात् ॥ # 

अतणएवात्मारामाणामपि -तदुगुणेनाकषेः चयते) 
© =~ ee 4 at ५ ५ MAAS. Baal AA serene aera Saal भक्तिमिलयभ्भृतगु्छे हरिः ॥ इति ir 

अत विरेषलिन्नासा चेत् ओभागवतसन्दर्थ दश्यताञ्मित्यलमतिविस्तरेण | ge ॥ . = 
aed तस्य weund ager qulaat axaaretait दशयति दाभ्याम् } aa ate 

रङ्गशक्तिमयाचिन््य काखगतमाया se a डि तभ्य स्पर्शो नास्त्या सन्ति । [ 3 व = ~> = oe ade रजस्तमोमिखितस्याखयि aq a fiat we विच्छकज्ति्टल्तरूपं यस्य तस् ॥ , 
तथौव योविष्णुपुराणे । 

स्वादयो न सन्तोणे aa ह ता TU! | स Ge: सवेशदेभ्यः gaara: wale ॥ इति ॥ 
विशेषतः चोभागवतसरन््ं तदिदमपि पिढतमस्ति॥ ५० ॥ 

* ननु खर्गादि oe dara: प्राप्यते निष्कामभजने च तनखादित्यत आह येति । 
निजानन्देरूपेऽपि माभूत् न भवतौत्यथः । अन्तकस्यासिना कालेन तल 

पततां सा नास्तोति किसु वतक 

- 

स्वमद्िमनि 

लितात् खर्डितातु विमानात् 



0 Fe क“, ~ कक 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ , 29 

अनन्दचिन््यरसात्समतया मनःसु 

यः प्रािनां प्रतिफलं स्यरतासुपेव्य | 

लौलायितेन सुबनानि जयवयजखं 

गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५१ ॥ 

गोलोकनान्नि farsa at च तस्य 

देवौ-महेश-हरि-धामसु तेषु तेषु । 

श्रथ तन्मयमोहनलत्वमाह आनन्देति आनन्दविन्मयरस. उचञ््वलाख्यः प्रेमरसः तदात्म 

` तया तदालिङ्गिततया । प्राणिनां मनःसु प्रतिफलन् सर्वेमोडनसांगच्छरित-परमाणप्रतिविम्ब- 

तया किचचिदुदयन्रपि स्सरतासुपेव्येत्यादि योज्यम्। यदुक्तं रासपच्चाध्याय्याम् चच्लुषशन्त- 

रितिवत् -साच्छान्मन्मथमन्मघः' इति । तदेवं तत् कारणत्वेऽपि स्मरावशस्य ead जगदा- 

वैशंवत् ॥ ५१॥ 
तदिदं परपञ्चगतं सादात श्वा निजधास्गतमाहात्मयमाह गोलोकेति । देगोमदेओेव्यादि 

गणनं व्युत्क्रनेण जेयम् । देव्यादोनां यथोच्रस्हो््रभवत्वात्तज्ञोकाना मूर दधंभाविलमिति 

ओीलोकस्य wtenfad सर्वेभ्यो aude व्यवस्यापितमस्ति। भुवि प्रकाशमानस्य 

न्दावनस्य तु dake: gaa दितः ।-- 
गवामेव हि गोलोकः साध्यास्तं पालयन्लि fi सतु लोकस्त्वया ay सोदटमानः ्तातसना ॥ 

gat छतिमता बोर नित्नतोपद्रवे गवाम् ॥ 

। इल्यनेनाभेदेनैव हि गोलोक एव निव्तोत्येवकारः संघटते । यतो सुवि प्रकाशमानेऽच्मिन् 

o> gerd तस्य निल्यविडारिलवं शूयते । यथाऽदिवायह | 

axad डादशमं axa परिरक्ितम् | दरिणाऽधिष्ठितं तच्च anagifeataag ॥ इति ॥ 

‘aa च faze 2 

` _ क्ष्णः क्रौडासेतवन्धं महापातकनाशनम् | qed: MISA कला Sat गदाघरः ॥ 

aad: सदहितस्तत णमेव दिने दिने । aaa रमणा्थे हि नित्यकालं सगच्छति ॥ इति ॥ 

अतर Maas Raw उवाच । 

किमिदं दालिंखदनं छन्दारख्यं विशाम्पते | श्रोतुमिच्छाभि भगवन् यदि योग्योऽस्मि मे वद ॥ 

NAW उवाच | 

इदं न्दावनं नाम मम धामेव केवलम् । अत्र ये पशवः पिखगाः कोटा नराधमाः ॥ 

च वसन्ति ममारिष्टा खता यान्ति ममालयम्। अतर या गोपकन्याश्च निवसन्ति ममालये ॥ 



ae 

ae ब्रह्मसंहिता | 

a a प्रमावनिचया विहिताश्च येन. 

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि | ue i 

 .गोपिन्यस्ता सथा निव्यं मम सेवापरायगाः | पञ्चयोजनमेवास्ति बनं मे देहरूपकम् ॥ 

 कालिन्दयं सुषुम्नाख्या परसमाग्तवाडिनो | अच cara भूतानि वत्तन्ते Garena: | 

सर्वटेवमयश्चादहं न त्यजामि वनं कचित् | आविभौवस्तिरोभावो भवेन्सेऽव युगे युर | 

तेजोमयमिदं रम्यमदृश्यं चम्पे चद्धुषा |i इति ॥ ह 

एतदरूयमेवाधित्य वारादादौ वे निव्यकदम्बादयो दिता afta । तस्मादस्महष्यमान्- ¢ 

स्येव चन्दावनस्य अख्ाददश्यतादृशप्रकाशविशेष एव गोलोक इति लब्धम्। यदा ae ay 

(नाने sant सपरिकर; योकष्ण आविभेवति तदेव तस्यावतार उच्यते । तदेव च रसविशेष 
पोषाय खंयोगविरहः पुनः संयोगादिमयविचिचलोलया तया पारदाश्चादि व्यवहारश्च . 
गम्यते । यदा तु Aaa यथा वान्य कल्प-तन््र-यामल-खंडिता-पञ्चरावादिषु तथा दिग्दभैनेन 

विशेषा Fa तथा च खोदे | | 

जयति जननिवासो देवकोजन्मवादो यदुवरपरिषत् सेरदोभिरस्यत्रधन्धम् | 
` स्थिरचरदजिनघ्ः सुस्मितयोसुखेन व्रजपुरवनितानां stag कामदेवम् ॥ इति ॥ ५ 

तथा च पाद्ये निवा णण खड ओोभगवदपासवाक्चे | 

पश्च लवं द्यिच्ामि eed बैदगोपितम् । ततो पश्यास्य मूष बालं कालाल् दप्रभम् ॥ 
गोपकन्यादतं गोपं सन्तं गोपबालकैः ॥ इति ॥ | ५ 

अनेनालब्धस््रोघम्धवयस्कतादिवोधकेन कन्यापदेन तासामन्धाडशत्वं निराक्रियते | तथा 
च मीतमोयतन््र चतुर्थाध्याये | 

अथ हन्दावनं ध्यायेत् सवंदेवनमस्छतम् |. ATR QMAd पतव्रिगणनादितम | 

श्रमदन्चमरभङ्गारसुखरोतदिस्मु खम् | कालिन्दोजलकल्ञोल शोतलानिलसेवितम् ॥ 
नानापुष्यल तावदवहचखर्डेय मण्डितम् | समानोदितचनदरायं तेजो दीपेन दीपितम् ॥ a 

+ Qaw: सर्वोत्तम एव इत्याह जयतौति। जनानां जोवानां यो निवास eae agen : 
निवसति अन्तर्यामितया तथा स ae जयति । देवक्यां जसेति वादमात्रं यख सः | 
aga: परिषत् सभासेवकरूपा यस सः | इच्छासालेश, निरसनसमर्योऽपि प्रोडाः दोर्भिः aaa खन् चिषन् स्थिरतरदजिनक्नोऽधिकारिविशरेषानपेचमेव बन्दावनतक्गवादौनां संसारदुःखद्न्ता | 

. तथा विलासवेदग्धानपेचं व्रजवनितानां पुरवनितानाच्र सस्मितेन शोभनद्ास्ययुक्तेन gaat सुखेनैव कामदेवं व्यन् । कामश्चासौ दौव्यति विजौगोषते संसारमिति देवस्तम् । मोगदारा | aque 
faraa: | 

वस्तुतौऽजन्मा | 



aaa भरदाजपुलस्यपुलहादिभिः। 

पञ्चमोऽध्यायः। sili i 

कमलोत्मलकन्नारधूलोधूषरितान्तरम् । शखाख्गगणाकोयं नानारूगनिषिवितम् ॥ 

दातिंशदनसंवीतं वेङ्गग्डादतिसौष्यदम् । पुरन्दर सुखेदेवैः सवतः समधिष्ठितम् ¢ 

तन्मध्ये र्नभूमिश्च सव्यायुतसमप्रभाम् | तच कल्यतरूद्यानं नियतं ` 

माणिक्छरिखरोल्ञासि तन्मध्ये मणिमस्डपम् । नानारलगणेचितं स्ैतजोविराजितम् ॥ 

फलभारीललसचितं वितानैकूपशोभितम् | रत्रतोरणगोपुरमाणिक्यवेदिकान्वितम् ॥ 

दिव्यघर्टासमायुक्ं सुकतादामविराजितम् | कोटि खव्धसमाभासं faaai षट्करकः ॥ 

qua च पिपासा च प्राणस्य मनसस्तथा | शोकमोहौ WTA ATLAS AT: ॥ 

चतुदीरसमायुकतं कपाटा्टकशोभितम् | ततर Haas ष्यात् स्विष्टं रत्नवधिंणम् | 

सेवितं wafer सर्वैः सधाशोकरवर्षिणम् | गारुमतलसत्पत प्रजालर पचन् । । 

भुक्लारनप्रसविनं पद्मगरागफलोच्न्वलम् | संसार तापविच्छेदि ङशलच्छायमङतम् ॥ । क| 

aud चिन्तयेनबन््ो र्सिंहासनं शमम् aa समाभासं Tee चारयत् चम् । 

सथ्व॑तच्चमयं तत चिन्तयेन्नगदोश्वरम् | संदारसागरोततोलये धश्चका माथेसिये ॥ 

इन्द्रनौलमणिमेषनवेन्दौवरसन्निभम् । प ताम्बरधरं
 AT पुरर कनिमेक्णम् ॥ ` {1 

रहानेत्ाधरं रशपाणिपादतलं waa कौसतुभोद्ासितोरस्क नानारव्रविभूषितम् ॥ 

उदहामविलसन्युक्तारतदहारो पणोभितम् | नानारल
्परमोद्धासिखु टं दोसतेजसम् I 

$i 

Samaae चारनूयराव्यपगोमितम् ॥ + ^ Dh ae 

डारकेय॒रकटकर्डलेरुपशोभितम्।
 

रतनी नाविधैयुततं कटि सूचाह्रोयकैः | गोरोचनाङ्ङ्कमेन ललाटतिलकान्वितम् ॥- 

विम्बाधरपुटोद्वासि वंशारूतर
ान्वितम्॥ 

अलकाशोभिसंयुतं पोतास्बरयुगाइतम् | 

वहिपनचचकतापोडं वन्यपुष्येरलंकतम्। qe Faas चारुमालाविराजितम् ॥ 

Araneae विलसद्बन्धुरोदरम् | वे खोता हस्ताभ्यां सुखे संयोज्य वादिनम् ॥ 

गायन्तं दिव्यगानैख छन्दावनगतं दरम् | खवर्गादिव Tae कन्यकाशतमण्डितम् ॥ 

मोगोवव्सगणाको रै हत्षर्डे्च 
मण्डितम् | मोपकन्यासदहसेस्त पदमयलायतेचय

 ॥ 

afad भावङमुनेस्तरैली क्येकगुरं परम्
 | तम्बर्नरदखैव दादा इड्स्तथव च ॥ 

किन्नरोमिथनच्चापि gat गोतं तथा हरेः | वीणादिसाधनं तक्वा विस्याविष्टबेतसः॥ 

ते स्तुवन्ति महात्मानं गायका 
विधति खिताः | सिदगन्धव्व॑यचेख ्रसरोभि्विदद

्गमेः। 

स्थावरैः पननमेशवापि सिडेव्वद्याधरेस्तथा | शाखागेमलष्येव Saat: सुविख्ितः ॥ 

सव्यैलक्तणसम्यत्रं सौन्दयं णाभिशोभितम् | मोहनं सव्वगोपोनां लोकानां परतिमव्ययम्॥ 

नारदेन च सिदेन विश्वामित्रेण Paar) पराशरेण व्यासेन सृगुणाऽङ्किरसेन च ॥ 

equ सनका खच सिद्ेन कपिलेन च । बासतुवागोशदहारोत यान्नवचछो णनः करतुः ॥ 

वगिष्ायेरुनोनदेच RAAT UGE ॥ 



began amteat | n 
खुषटिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका 
waa यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा | 
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मलोकगतेः सिदैनागलोकगतेरपि । अन्यैरपि aca: स्तृयमानं स्मरेद् विभुम् ॥ 
तद्येनकारो च ठितस्ततेव सदा चारप्रसङ्क | 

“ अ्रहनिंशं sta मन्तो नियतमानसः । स पश्यति न सन्देहो गोपरूपधरं हरिम् ॥ इति । 
@ ततेवान्यल- ठन्दावने वसेोमान् यावत् कूष्णस्य दशेनम् | इति ॥ ~ 

 बेलोक्यसम्बोनतन्ते चा्टादथाक्तरपरसङ्गे। । 
अदनिंशं जपेद् यस्तु मन्त्रो नियतमानसः | स पष्यति न सन्देहो गोपेश भरं ee 

अतएव तापन्यां ब्रह्मवाक्यम् । “Ag हौवाच ब्रह्मसदनं चरतो मे ध्यातः स्तुत; परान्ते 
सोऽबुध्यत गोपवेशो मे पुरुषः पुरस्तादादिबेभूव' इति। तस्मात् चौरोदशव्यायवतारतया त 
यत् कथनं ad तदंशानां तत्र प्रवेशापेच्या | तदलमतिविस्तरय aay afilnaea S 
प्रसतुतमलुसरामः॥ ५२॥ 

qi देवोमहेशदरिधान्नासुपरि चरधामल्वं तस्यं दर्भितम् । amt त amgrrndes 
योग्यमिति दशयति ख््टोति vate: | यथोक्तः state | 
त्वमकरणः स्राडखिल कारकशक्निधरस्तव वलिपुदहन्ति समदन्यजयानिमिषाः | 
व्॑जोऽखिलक्ितिप रिव विष्ठ्जो विदधति यत्रे लधिक्ञता भवतश्चकिता इति ॥ ye ie 

* कारणसम्बन्धर त एवाखिलकारकशक्तिषरः अखिलानां प्राणिनां यानि कारकाणि इद्धियायि 
तेषां शक्तोर्घारयति प्रवर्तयतौति तथा । Fat खराट्। यत; Baa राजसे aaa नहि स्वत; 
-सिदधज्ञानश्तरि दिया पैेतयर्थः । अतस्तव वलिसुददन्ति got कुवन्ति अजया अविद्यया .सदितास्तया 
इता इत्यधेः । अनिरिषा दैवा उनद्रादयः तत्पू्या fagesh ब्रह्मादयोऽपि । यथा aetna एव 
fawt: स्वामिनं सेवन्तं तथा अवियायुक्ता, eater fae लौकोक्तिः। समदन्ति च मनुरदततं 
₹व्यकव्या दिलचयं वलिं भचयन्ति। Fa Eel! वपसुजोऽखिलचितिपतेरि वेति | यथा व्षमुजः 
खण्डमण्डलपतयः अखिल चितितेरमद्यामण्डलैश्ररखय SU दत्ततलिभुजो वलिमुदडन्ति तददिति। कथं 
बलिं वन्ति तदा विदधति यल धे त्वधिक्लता भवतश्चकिता इति। त्वत्तो भता; सन्तो यस्मिन् कन्भणि 
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wwe यथा दधि विकारविशेषयोगात् 

<^ सञ्जायते न fe ततः पृथगस्ति Far: | 

यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्थ्यात् 
~ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं मजासि॥ ५४ । 

दोपार्धिंरेव डि दशान्तरमभ्युधेल्य 
दौ पायते विहतहेतुसमानधम्मा | 

अथ क्रमप्राप्तं area निरूपयति चीरादिति। काशथ्चकारणभावमावांे टष्टान्तोऽयं 

3 दाीन्तिकर कार णनिव्विकारत्वात् विन्तामण्यादिवत् अचिन्त्यगक्यैव तदादिकाशतथापि 
+ .. स्ितलीत् । तिव । “को ह यै gaat नारायण aria Set न च शङ्करः । स सुनिभूला 

ae समचिन्तयत् । तत एतै व्यजायन्त विश्वो हिरण्य गभो ऽग्नवेरणर्रेद्र' इति । तथा । ख 

; ब्रह्मणा ख्जतिरद्रेण नाशयति । सोऽलत् पत्तिलय एव हरिः कारणरूपः परः परमानन्दः 

efa) शम्भोरपि arid गुणसम्बलनात् । यथोक्तं tena | 
रिषि निगणः साच्चात् युरुषः प्रकते: परः । शिवः शक्तियुतः 0274 विलिङ्ग यणसंढतः॥इति॥ 

~ एतदेवोक्षम् । विकारविशेषयोगादिति। कुतरचिदमेदोक्निरया दश्यते तामपि समादधाति 

ततो हेतोः vane नास्तोति। यथोक्तखग्बेदशिरसि। अध नित्यो टेव एको नारायणः | 

जं ` च. नारायणः | ` शिवश्च नारायणः। शक्र नारायणः। दादशादित्या्च नारायणः। 

co 

सः : ; णः। 
~“ चसवोऽख्िगौो च नारायणः। wa ऋषयोऽपि नारायणः 1 कालश्च नाराय a fos 

^ a F a “1 Ri Gel 
“5. नारायणः | विदिशश्च नारायणः। awa नारायणः | aga ५. a pe शि 

वै agd यच्च॒ भव्यम्" । णा 
अन्तवेडिश्च नारायणः। नारायण एवेदं स 

ब्रह्मणा त्वेदसुकम् । 

ति लिशक्ति्टक् ॥ - 

नारायणः | 
- वास्यमिदं सवै यत् fag जगत्यां जगत्'इत्यादि | 

, खजामि तन्नियुक्तोऽहं रो हरति तदश; । fad पुरुषरूपेण परिपा 

इति ॥.५४ ll ia 4 न 

अथ HAE: हरिखरूपमेकं निरूपयन् ता क निरू- 

पयति रौपािरिति। तादकत्वे डतः । विहतरतुसमानधति । यच गावि 

~, धः तिः 
च नियुक्तास्ते तत् दर्बन्तीति। त्वदान्नापालनमेव वल्युदद्नमिव्यथः | aut च श्रुतिः 

सौमाऽस्माहा तः पवते मौषोहेति qa: । भौषाऽस्मादग्निशचद्रश् त ५ इति ॥ 
त ¢ रं 

अनिन्दरियौऽपि यो ea: सवकारकशक्ति्टक् | सर्वज्ञः Tawa च सवसेव्यं AANA तम् ॥ 



ॐ ब्रह्मसंहिता | 

यस्तादटगेव fe चरिष्णुतया विभाति 

जोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥ ५५. ॥ 

य; कारणागवजले भजति स्म योग- 

निद्रामनन्तजगदण्डस रो मक्ूपः | 

आधार भक्तिमवलम्बा परां स्वमूर्तिं 

गेविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५६ ॥ 

यस्यैकनिष्वसितकालमथाऽबलम्बा 

Rata लोमविलजा जगदश्डनाथाः | 

विष्णु्मष्ान् स इह यस्य कलाविशेषो 

मोविन्दमादिपुरषं, तमहं भजामि ॥ ५७ ॥ 

माखान् यथाश्मसकलेषु निजेषु तेजः 

सखीयं कियत् प्रकटयत्यमि aga | 

बरह्मा य पष जगदश्डविधानकर्ता 

मोविन्दसादिथुसबं तसं भजामि ॥ ५८ ॥ 

शगः कारणासद्ायी तस्व गर्मादकध्णयो तस्य चावतारोऽ्यं विष्णुरिति लभ्यते तथापि 

eran ance चच्छनिगरैलदौस्योदितस्य ज्योतोरूपांने यथा तेन सह साम्यं 

तथा गोविन्देन विष्ुर्गव्यते + wanted तमोऽधिष्ठानात् कन्नलमयसच्छदोपशिखास्थानोयस्य 

न तथा साम्यतिरोधानाय दिल दचयते । महाविष्णोरपि कलाविशेषत्वेन दशैयिष्यमाण- 

त्वात् ॥ wy tl 

अथ कारणाणीवश्ायिनं निरूपयति य इति अनन्वजगद ड; सह रोमकूपाद् यस्य स; | 

सशब्दस्य पूवेनिपाताभाव ane; | annie परां a@afa शेषाख्याम् ॥ ५६ ॥ 

तत्र wages यस्तवाऽवतारतया महाब्रहमदि संह चरत्वेन .तदभिन्नत्वेन च 

महाविष्णुदैशितः तत्र च तमध्येवं तल्लच्वष्तया वणेयति। तत्तञ्जगदग्डनाथा विष्णु7दथः 

जोवन्ति तत्तदधिकारतया जगति प्रकटं तिष्ठन्ति \ ५०॥ ४ 
CS iat © at 

तदेवं देव्यादोनां तदाखयकल्वं द शयित्वा प्रसङ्गसङ्गत्या ब्रह्मण दशैयब्रतीव भिन्नतया 

त्वमेव eat भास्दानिति। भास्वान् eat यथा निजेषु नित्यस्लोयत्वेन विख्यातेषु 
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यत्मादपल्वयुगं विनिधाय qa 
इन्दे प्रणामसमये सगणाधिराजः | 

विघ्रान् विहन्तुमलमस्य जगच्यस्य 

गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५८ ॥ 

अग्निम॑हो गगनमम्बु wafers 

कालस्तथाऽऽत्ममनसोति जगच्याणि | 

यस्प्राह्वन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च 

गो बिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ go Ul 

यच्चन्लुरेष सविता सकलगहाां 

राजा समस्तसुरमूत्तिरशेषतेजाः । 

यस्यान्नया समति संश्तकालचक्रो 

गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि ॥ € १ ॥ 

अश्मसकलेषु खग्थकान्ताख्येष खयं किचित्तेजः प्रकटयति अपिशब्टात्तेन तदुपाधिकागेन 

दादादिकाय्यं खयमेव करोति यथा सएव जो 

q ag सन् जगदस्डे aa विघानकन्त व्यटिखटिकत्त भवतो व्यथः + 

चितो मदाशिविश्चः ज्ञेयः) ततव जगदण्डानां विधानः 

न एव matt यद्यपि च ब्रह्म 

पखयतया केऽपि तदात्रयितया 

alta स्वयम 

यदा । मह्ात्रद्यवायं वस्ते तदुपल 

कन्ैतवज्च gana! यथपि दुर्गाख्या माया कारस्णणवशायि 

famarat गर्भोदकशायिन एवावतारास्तथापि तस्य सव्व 

afwan | एवसुत्तरत्रापि ॥ ५८ ॥ 

अथ aa सव्वैविघ्ननिवारणाथं प्रथमं गणपतिं स्तुवः 

कैमुत्येन तदेव eetad श्यो कपिलदेवेन | 

ada शिवः शिवोऽभूत् । इति ye 7 

न्तीति aaa स्तुतियोग्यतेत्याशङ्खन 

प्रत्याचष्टे यत्पादेति | 

यत्पादनिःखतसरि्वरोदकेन तोथन gate 

aa gatas अग्निमेहोति। सव्वं seq! eel 

कवित् सवितारं सवेश्वरं वदन्ति याद agit! थ एव चन्त; प्रकाशको यस्व सः। 

यदादित्वगतं तेजो जगद्वासयतेऽखिलम् | qaqa याग्नौ तत्तेजो विहि मामकम् | 

इति ओगोताभ्यः | 

“सीषाऽस्म्ादातः पवते भोपोदेति qa’ इत्यादि 

५ 

श्तेः । विरारूपस्यैव सविटचनतष्टाचच ॥ ६१ ॥ 

afana fafeas: प्रकटयति । तेन तदुपाधिः 

44 
ware ; 
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+ ब्रह्यसंडिता | 

aaisa पापनिचयः श्ुतयस्तपांसि 

ब्रह्मादिकौटपतगावधयश्च sitar: | 

. यटत्तमावविभवप्रकटप्रभावा 

गोबिन्दमादििपुरूषं तमह भजामि ॥ ६२ ॥ 
यस्त्विन्द्रगोपमयवेन्द्र महो खकम्ध- 

बनग्धानुरूपफलभाजनमातनोति | 

कन्रागि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां 
गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि ॥ ६३ ॥ 
यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभोति- 
वात्सल्यमोहगुसगोरवसेव्यभावैः | 
afaa तस्य सदशं तनुमापुरेते 

गो बिन्दमादिपुरुषं तमह भजामि \ ६४ ॥ 

किं agar धग इति | अहं सवस्य प्रभवो सत्तः सध प्रवतः इति Aare: | ए 
+ qa तच सरववेश्वरस्तु पन्नेन्यवद्र्टव्य * इति न्यायेन कन्ानुरूपफलदाढतवेन साम्येऽपि भक्ते 

तु पक्चपातविशेषं करोतोल्याह यस्िन्दरेति | Fe 
समोऽहं सवभूतेष न मे देष्योऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां wen मवि ते तेष चाप्यदम् ॥ 

अनन्याधिन्तयन्ती मां a जनाः पथ्ुपासति | तेषां नित्याभियुक्ञानां योगत्तेमं वह्ाम्यद्धम y 

इति च atta: ॥ ६२ ॥ ध 

स एव च wag वैरिभ्योऽप्यन्यदुल्॑भफलं ददाति किसुत खविषयककामादिना निष्काम 
Re: ततः को वान्यो भजमोय इति भजामोत्यन्तप्रकरणसुपसंदरति यं maa । ass 

प्रलयः सख्यं । wee पिव्राद्युचितभावः । मोदः सव॑विस्प्ररणश्नयो भावः परब्रह्मतया स्पुर्तिः । 

gan स्तस्मिन् पित्वादिभावनामयं । सव्यभावः asd ममेति भावना दास्यमित्यथः | 

तस्य सदओं क्रोधावेशिनः प्राक्ततत्वमाचरांगेनान्येष॒॒तु तत्तद्ावनायोग्यरूपगुणांणलाभतारः 
तम्येन quface: | 5 

* पच्जैन्यवच्छछास्त्रमिद जले afe: खले aari उति ॥ 
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faa: कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो 

gat भूमिश्चिन्तामणिग मयौ तोयमख्तम् | 

कथा गानं नाय्ं गमनमपि वंशौ प्रियसखो 

चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदाखाद्यमपि च ॥ &५॥ 

स यव mus: खवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् 

निमेषार्ाष्यो बा व्रजति नहि यवापि समयः | 

भजे प्वेतदोपं तमडमिह गोलोकमिति यं 

विदन्तस्ते सन्तः चितिषिरलचाराः कतिपये ॥ && ॥ 

‘qegidad MA गोलोदाओगुणेः समम्! इति योवासुदेववाक्यस्य “जगदयापारवन्ेम्” 

इति ब्रह्मसूत्रस्य 
- 

प्रयुज्यमाने मयि तां शां भागवतीं तनुम् | आरव्धकग्निव्वरो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः ॥ ^ 

इति नारदवाक्यस्य चैक्यं eet स्वया तस्सदटशत्वाविरोधात् Seq यं gaa इत्यादौ “Ad 

रक्तधिथां पुनः किम् इत्यतरक्षधोष॒ स्तुत्वा तेन विशिष्टं aafeafa प्रापेस्तेष्वपि तत्तदचुरागः ˆ । 

तारतम्येनापि तत्तारतम्यं लभ्यते इति ।; अनेन मोलोकश्यप्रपद्चावतीीयोरेकल्वमेव दशितम् । 

तदुक्म् | नन्दादयस्तु तं eer इत्यादि ॥ ६४ ॥ 
। 

तदेवं निजेष्टदेवं भजनोयल्ेन Gal तेन विरिष्टं तज्ञोकं तथा स्तौति Pra: कान्ता इति 

युग्मकेन। शियः Parganas मन्ते ध्याने च स्यैव प्रसिद्ेः। तासामनन्ता- 

नाप्येक एव कान्त इति परमनारायणादिभ्योऽपि तस्य तत्तलञोकेभ्योऽपि तदोयलोकस्य चास्य 

aera flag कल्यतरवो दुमा इति; तेषां सवेषामेव सर्वप्रदला्तयैव प्रथितम् | भूमिः 

रित्यादिकच्च । afar सवां ददाति किमुत कौस्तुभादि। तोयमप्यदतमिय खाद् 

किसताखतमित्यादि | वंभ प्रियसखीति सवतः SaaS सुखस्धितिख्ावकल्वेन 8 aaa । 

किं बहना । चिदानन्दलच्तणं वस्त्वेव ज्योतिशन्द्रस्या दिरूपम् | 'समानोदितचन्द्राकम्' इति 

+ प्रयुज्यमान इत्यस्यायमर्थः | दित्वावदयमिमं लकं गन्ता सञ्ञनतामसि, इति या भागवतौ भग- 

वतपाणैदरूपः शद्धा सत्वमयो ag: at प्रतिश्रुता तनं प्रति मगवता मयि प्रदुज्यमन नोयमाने। आरब 

यत् कब तनिर््वागं ware’ यख आरग्यकब्भौ faatafaa निर्वाणं ययेति वा । स पञ्चभूतालको 

दो न्यपतत् | अनेन पाषदतनूनाम् eA नित्यत्वं शुडधत्वज्च सु चितं भवति ॥ 



त र नहसंङ्ता 

` अथोवाच महाविष्णार्भगवन्तं प्रजापतिम् | 
ब्रह्मन् मडत्छ विज्ञाने प्रजासगं च Aafia: | 
पञ्चश्रोकौमिमामादयां aa तत्त्वं निवोध मे ॥ ६७ ॥ 
प्रबुद्धे ज्ञानभक्तिभ्यामात्मन्यानन्दचिन्प्रयौ | 
उदेत्यनुत्तमा भक्तिभगवत्प्रेमलक्तणा ॥ ६८ ॥ 
प्रमाचैस्तत्सदाचारेः सदभ्यासेनिरन्तरम्। 
बोधयव्यात्ननाऽऽत्मानं भक्तिमप्युत्तमां TAT nee ॥ 

विशेषणं गोतसमोयतन््रदये । aa नित्यपूणेचनद्रल्ात्तथा । तदेव परमपि तत्ततुप्रकाण्य- 
Sal तथा तदेव तेषामास््राद्यं भोग्यमपि च चिच्छक्तिमयत्वादिति ma) ` 
दशैयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम् । इति ओओटशमात् । 

|  खरभिभ्यञ्च खवतोति तदोयवंभोष्वन्याद्यावैगश्ादिति भावः। ब्रजति नद्धो 
ते तदहासिनः कालमपि न जानन्तोति भावः। कालदोषास्त्र न सन्तोति वा । 

; प्रवत्तेते यत्र रजस्तमस्तयोः Tae fast न च कालविक्रमः | 

ति तदावेशेन 

10; न यत्र माया किमुतापरे हरेगनुत्रता aa सुरासुरार्चिता; ns 
( इति दितोयात् | अतण्व श्वेतं णदं दोषम् अन्यासक्तरडितम्। “यथा हि तै सरसि ad fa oe i fe तिष्ठतोति तापनोभ्यः। faatte gi 9 तथा भूम्यां ea: | चितोति। तदुक्तम् । 

+ यंन विद्मो वयं सन्वं एच्छन्तोऽपि पितामहम् । इति ॥ ६१ ॥ ६९॥ 
aad तस्य स्तुतिसुक्रा खभगवत्प्रसादलाभमाह भरेति सादन | सव्वं स्पष्टम् ॥ go | तच प्रसादरूपां पञ्चश्लोकोमा प्रबु् इति। ; 
sed “hm तस्माज् ज्ञानेन afed Stat खासा नसुदव | 

ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावतः ॥ इत्येकादशात् ॥ ६८ ॥ 

त्रेमलच्णभक्तेः साधनन्नानरूपयो भक्योः प्राष्य पायमाद प्रमारेरिति | 

तसदाचारेस्तदौया थे सन्तस्तेषामाचारेरल्ठानेः। तदभ्यातेस्तेषामेव पौनः 

 नऽऽतानं बोधयति खयमेव खं भगवदा्रितः शद जोवरूपमनुभवति | 

भक्तिं लभत इति। लथा च श्रुतिस्तवे । 

: सखलतपुरष्वमोव्ववददिरन्तरसम्बरणं तव पुरं बदन्खिलक्तिष्टतोऽ"्कषतम् | 

प्रमाणेभंगवच्छछास्तैः 

पुन्यवाइल्येन चात्म 

ततोऽप्यत्तमां शां _ 

५ `= व क ~ 1 © ~ + यत fae) ad: रजस्तमसोः fad सच्च न वरते किन्तु शुहस्वभव । | कालविक्रमो ¦ 
aE) अपरे रागलोभादयः न सन्तीति किमुत वक्तव्यम् । HERAT पादाः | 



पञ्चमोऽध्यायः। ` ३७ 

यस्या; श्रेयस्करं नासि यया निर्वंतिमाप्रयात् | Riise 
या साधयति मामेव ufai तामेव साधयेत् ॥ ७० ॥ ` | 

© ~ _ © i 

घम्मानन्यान् परित्यज्य मामेकं भज विभ्रवसन् | 

याश ated अचा सिह्धिभवति तादृशौ ॥७१॥ ` 

कुववन्निरन्तरं कमम लोकोऽयमनु वत्ते | 

तेनैव क्ण ध्यायन् मां परां भक्तिमिच्छति ॥ ७२ ॥ 

दति गतिं विदिच्च कवयो निगमावपनं भवत उपासतेऽद्धिमभवं भुवि विश्ठसिताः॥ * 

इति ॥ ६९ ॥ < 
. 

तथा च प्रेमभक्गिरेव साध्या नान्येत्याह यस्या इति । aga चतुधे । 

तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत् पादगबूलं विना बहिः॥ pai 

इति ॥ oe | £ १ 

पुनः दामेव साधनभक्तिं द्रदृयन्न्यकामैरपि तामेव 

दाभ्यम् | aga । 
अकामः सर्वकामो वा मोच्चकाम उदारधीः | ata 

इति ॥ ७१॥ ७२॥ 

# अपिच qdt ज्ियमाशङ् 

daca जोवस्यापि una लच्खया बोधयन्यस्त' aa नि 

वादित्ये स एकः ‘aaafa’ sara: yaa । नतु करत्वधेस्यामनः स्तु 

तस्ेश्ररत्वं बोष्यते। नैतद्युज्यते | यतस्तत्र 

यस्य 2a परा भक्तिर्यथा दवे तथा गुरौ । 

यादिव्या सानन्यानिति ae i 

au भक्षियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥ 

ग खात् भगवतो दैदादुपाधिक्तत दौषमसङ्ग दति यतोऽविद्याकामकन्भमिः 

qaafe | स यश्चायं, Fat यश्च।सा- Lyte 

तिरियम् रईशवरेन क्रियते न तु 

aaa कथिता यथाः प्रकाशन्त ALIA: ll 

इत्याद्याः श्रुतयः क्षतावतारस्य भगव्रतश्चरण मजनसुपायं बदन्तौव्याइ सवक्तपुरभ्िति # Sel 

माच्जितषु पुरेषु देडेष्वमोषु नरादिषु मोकृत्वेन वमानं पुरुषम् अखिलथक्तितः ५ we 

mained वदन्ति। aia दर्वाः कत <a ma) त्वद्रूपं वदन्तौ्थैः। ननु WAITERS 

gaya ताद अबद्दिरन्तरसंवरणमिति। ate कार्यम् wat कारणं Tae CTS 

तयारसत्वादिव्य्ः। sad aad तु्जोवख गतिं waa विविच्य विशोध्य कवयोऽन्यखेद न प्राप्यत 

दति जानन्तो निगमावपनं निगोक्तकसमणासावपनम् । शरा समन्तात् Sa 6सिसितयाव पन 

स्वैकश्या्यणतरिषयनित्यधः। यतनर्धितानि कन्माणि सक्तिफलं फलन्ति तं Hadise | अभवं भवनिव- 

चैकम् । विश्वसिता: कतविशरासा उपासतेऽचैनवन्दनादिभिः aaa सुवौति aes इदभेवीचितनिति 

दभ॑यन्ति। ¦ 
त्वद शख Wana त्वन्मायाक्लत बन्धनम् | तदद्किसेवाम)दिश्य परानन्द निवत्तय ॥ 



~ ` ब्रह्मसंहिता | 

अहं हि विश्वस्य चराचरस्य AS! प्रधानं vata: पुमांश्च | 

wasted तेज ददं विभि विधे विधेहि cam जगन्ति ॥७२॥ 

इति सरोव्रह्यसं हिताया भगवत्सिदधान्तसं ग्रे मूलसूत्राख्यः पञ्चमोऽध्यायः ॥ 

तस्मात्तव सिखन्ताऽपि फलिष्यतोति सथुक्ति कमा ay होति। प्रधानं शरेष्ठं बोजं पूणेभग- 
agua प्रकतिरव्यक्तम्। पुमान् get) aga! लवमपि मया आदितमपितं तेजो 
विभि तस्मात्तेन मत्तेजसा जगन्ति सर्व्वाणि स्थावरजङ्गमानि ह विधे feats कुवंति ॥ ७३ ॥ 

इति खौजोवगोसवामिकता ब्रह्मसंहिताटोका सम्पूर्णा ॥ खोरि; ॥ 
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नामानुक्रमणिका। 
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ॐ नमः सचिदटानन्दविग्रहाय 1 

ओओओोविष्णुसहस्रनामस्तोचम् 
शा ङ्रभाष्योपेतम् | 

वेशस्पायन उवाच | 

Far घस्भानशेषे पावनानि च Aa: | 

युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच | 

किमेकं दैवतं लोके किं वाऽप्येकं परायणम् | 

स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राघ्रुयुन्छानवाः शभम् ॥ ₹ ॥ 

ॐ नमो भगवते वास्देवाय | 

स्चदानन्दरूपाय कष्णायाक्तिष्टकारिथे। नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बु साचि ॥ 

endured व्यासं सर्नवभूतद्दिते रतम् । वेदालभा स्कार वन्दे समाधिनिलयं सनिम् ॥ 

सख म्यत; पुरुषो तमस्य सदखनेत्रा
ननपादवादोः | 

सद्सखनाम्त्रां स्तवनं प्रस्तं निरूप्यते जन्मजगादिश्ान्त
ये ॥ 

न् अभ्युदयनिःखेयसोत्यत्तिहेतु
भतान् चोदनालत्षणान् 

| 

नि च। सर्व्वशः सर्व्वः प्रकारः TAT 

साधनं सुखसम्पायम् A 

त्रैपम्पायनः जन्मेजयं प्रत्युवाच । धम्म 

saga कारन | पावनानि पापच्यकराणि धमीरहस्या 

युधिष्ठिरः aga: शान्तनवं waged aa सकलपुरुषा 

प्रयासम् अनल्यफलम् अनुक्तमिति मला gaa एवा$भ्यभाषत प्रश्रं कततान् ॥ ९ ॥ 

faunal दैवतमिति | देवतं देव sag! aa तद्धितविधानात् | MR लोकन तभूत 

sacar उक्तमिति प्रथमः प्रच: सर्व्वेषां किं वाप्येकं परायणम् अस्मिन् 

Aa एकं परायषसश्च किम् परमयनं प्राप्तव्यं परायणम् । यदान्नया gana aa यस्सिन्रधिगते . 

इदयग्रन्िः भिद्यते | 

मिते हदथग्रन्यिच््ियन्ते सर्व्वसंशयाः। aa A ara wate यस्मिन् दृष्टे परावरे | 



2 ओखोविष्णुखदखनामस्तोतम्। 

को way सर्व्वघर्म्माणां भवतः परमो मतः | 

विं जपन्मुच्यते जन्तुज॑न्मसंसारवबन्धनात् ॥२॥ 

BNA उवाच । 

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम् | 

स्तुवन्नामसहखेण पुरुषः सततोत्ितः ॥६॥ 

aaa चार्चयच्चिव्यं भक्तया पुरुषमव्ययम् | 

ध्यायन् स्तुवद्नमस्यं श्च यजमानस्तमेव च WAN 

इति शुतेः। यस्य fe विन्नानमाबेणानन्दलच्षणो ata: प्राप्यते । “यदिदिला न विभेति 

gaan’ | यत्प्रवि्टस्य न विद्यते एुनभेवः । `यस्य बेदनात्तदेव भवतिः “यदिद्धायापरः पन्या 

चणा नास्तिः । ‘ag वैद ब्रह्मैव भवति' । "नान्यः पन्या विद्यते अयनाय इति च तेः । ag 

aq एवं परायणम् | लोके तत् किमिति facta: oa: । कं कतम दवं GIT! गुण्सङ्गौततनं 

Hera, कौ gad देवम् अचंन्तः वाद्यमाभ्यन्तर वाचन बहुविधं Gam: मानवाः मनुसुता 

Qu कल्याणं खर्गापवर्मादिफलं प्राप्ु्ुलमेयुरिति पनः प्रश्रयम् ॥ २॥ 

alain: पूर््वोक्तलक्वणः THI ATi GATT AS भवतः परमः प्रजो मतो- 

ऽभिप्रेत इति पच्चमः us | किं जपन् उच्वोपांश्प्रानसलचसखं जप gaa AGATA | ae 

जन्तुशब्देन जपाच्वेनस्तवादिषु यथायोग्यं सव्व्राणिनाम् अधिकार सूचयति | Sada 

बन्धनात् जन्ाऽज्ञानविजम्भितानामविद्याकाव्याणाघुपल चणम् संस्ारोऽविद्या ताभ्यां जन्मः 

संसाराभ्यां यद् बन्धनं तस्मात् सुते gal भवतोति षष्ठः प्रश्नः aq संसारवबन्धनादि- 

तोदमुपलक्तणम् । अन्येषां फलानामपि पएतदुग्रहणं तु ata प्राघान्यख्यापनाधम् ॥ र ॥ 

azar, कथिता; | पाश्चाव्योऽनन्तरो जप्यविषयः प्रश्चोऽनेन परिद्धोयते। ata उवाच | 

सर्व्वेषां बदह्िरन्तःयत्रणां भयवहेतुर्भोषो Aasnatat प्रवक्ता GAA | ज गन्जङ्गमा- 

जङ्गमा तस्य प्रभुः सामो तम् । देवदेवं देवानां देवम् | अनन्तं दंत कालतो वस्तुतः 

खापरिच्छिन्नम् । पुरषो तमं ्रा्तराभ्यां काथ्थकारणाभ्यासुत्कष्टम् । नान॒सहं ल् qaarat 

SEAT स्तुवन् गुणान् सङो चेयन् सततोलितो निरन्तर सुद्युक्तः पुरुषः । पणात् पुर श्रयनादा 

UNG: 1 सव्वटु;खातिगो uaa’ इति सव्येन संवध्यते, उत्तरेण लोकेन चतुघः प्रच 

परिक्णोयते | तमेव चार्चयन् बाद्यमचनं Haq । नित्यं सव्वषु कालेषु | भक्तिभजनतात्पथ्य 

तया। युकूषमव्ययं विनाश्रविक्ियारदितम् । तमेव च ध्यायन् आभ्यन्तराचचनं GAT) GIA 



खोखो विष्णुसखडखनामस्तोचम् | 2 

अनादिनिधनं विष्णुं सव्वं लोकमरेऽवरम् | 

लो काध्यच्चं स्तुवन्नित्यं सब्व॑दुःखातिगो भवेत् ॥६॥ 

ब्रह्मण्यं सर्व्वधर्म्मन्नं लोकानां कौर्तिंदञ्नम् | 
लोकनाथं मद्भुतं सव्वमूतभवोज्ञवस् ॥७॥ 

एष मे सव्वधग्धाणां धर्मोऽधिकतमो AA: | 

cas ARAM Galata AATHAT: सदा ॥८॥ 

ूर्वीकरोत्या भक्तया । नमस्यन् नमस्कारं Faq प्रूनाओेषभरूलसुभयं स्तुतिनमस्क्रारलणम् । ` 

यजमानः पूजकः फलभोक्ता , अथवाऽचयचवित्यनेन उभयविधमचनसुच्यते | ध्यायंस्तुवन्नम्स्यजजि- 

त्यनेन मानसं वाचिवां कायिकञ्चोच्यते । तोयं प्रश्नं वरिदरलयुत्तरेस्विभिः पादैः ॥४॥ ५॥ 

अनादिनिधनं षड़भावविकाररदितम् । विष्णुं व्धापनशोलम् | ase लोकस्य लोक्यत इति 

लोकः दष्यवर्मौ लोकस्तस्य नियन्दुग्ण ब्रह्मादौ नासपौष्स्त्वात् सन्वलोकमद्ेश्छरम् । लीक 

द्यवे स्वाभाविकेन बोधेन aaa पथ्चतोति लोकाध्यचस्तम् । qafae निरन्तरं GIT 

सव्व॑दुःखातिगो भवेत् । इति वयार्णां साध्वारणफतलवचनम्। सर्व्वार्याव्यात्मि कादि दुःखान्य तौत्य 

गच्छति लन्वैदुःखालिगो मवेत् स्यात् ॥ & ॥ 

पुनरपि तेव स्तुल्यं विशिनष्टि । ब्रह्मण्यं ब्रह्मणि ay 

सर्व्वान् धम्पान् statdtia सव्वेघन्मन्ञः तम् । लोकानां 

स्वशक्तयनप्रवेशयेन वद्वयतो ति तम् । लोक्रक्ीध्यते याच्यते लोकात 

इति वा लोकनास्तम्। मदत् aa! विण्बोल्कषेण वक्तमानत्वात् | ad 

सव्व॑भरूतानां भवः संसारो aaantagaata तं qayauaisad ॥ < ॥ ५ 

पञ्चमः प्रश्रः परिद्कोयते | सर्व्वेषां वैदलच्तणानां घन््वाणानेष वच्यमाणो धर्ोऽधिकतमो त 

मम मलतोऽसित्रेतः | axa aan gusta हदयपुर्डशोके प्रकाशमानं वासुटेवं स्तवे- 

सणसद्गो र॑नलचतैः सुतिभिः सदाऽच॑त् संस्कारपूव्तकमच॑नं करोति नरो मनुष्य इति यावत् | 

ag धमी इति सम्बन्धः | अस्य सुतिलच्षणस्यं घ य साधिक किं कारणम् | उच्यते । हिंरादिः 

पुरुषान्त र-द्व्यान्तर -देशकालादि-नियमानपेच्त्व साधिके कारणम् | 

ध्यायन् छते यजन् यज्ैस्वे तायां दापरेऽच्यन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सङ्कोच्य केशवम् ॥ 

इति ओविष्णुपुराणवचनम् । तथा मलुवचनच | 

जपेन्नैव fe संसिद्ध ब्राह्मणो aa संशयः | कुव्यौदन्यन्न.वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।इति॥ 

जपस्तु Tau: परमो ध्य उच्यते | अदिसलया च भूतानां जपयज्ञः TATA ॥ 

arama aga gaa हितम् । 

adatfeat कौत्तयो यशांसि ताः 

ta शास्ति लोकानामिष्ट 

पर माथंखच्यम् | 



8 खोखोविष्णुरहखनामस्तोतम् | 

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः | 
परमं यो महद्न्रह्य प्रमं यः परायणम् vel 

| | ॥ ̀ लि  पविवाणां पविचं यो मङ्गलानाञ्च मङ्गलम् | 

।\ इति महाभारते । “यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि इति Marg भगवद्वाक्यम् । पतत् सव्वै- 
/ | | \ ममिरे ‘om मे areata घर््ाऽधिकतमो मतः" इत्युक्छम् ॥ ८ ॥ 

(1 ॥ दितोयं प्ररं समाधत्ते परममिति | परमं nat मत् दत्तजः चैतन्यलक्तणं qatar. 
| सकम् । श्येन खच्यस्तपति तैजसे? | ^तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः | “न तवर सूर्य्यो माति न चन्द्र 

॥ , तारकम्" इत्यादि adi) परमन्तपस्तपत्यान्नापयति इति तपः । ‘a sag लोकं परं च लोकां 
“4 6 watt च भूतानि ध यमयति इत्याद्यन्तयौमिव्राह्यरैः सन्वैनिवन्तत्व शयते | 

तपतीष्ट इति वा तपः तस्येष्ब्येमनवच्च्छि रमिति wed) “एव सर्ववण्वर? इत्यादि ते; ॥ 
परमं सत्यादिलच्षणं परमं ब्रह्म महनोयतया। महत् । परमं nad पुनराठत्तिशङ्धारद्ितम् | 

| परम् अयनं परायणम् ।  परमग्रहणात् सनव चापरं तेज आदित्यादिवं व्यावच्यैते । ada 
| | यो देव इति विशिष्यते | यो देवः परमं तेजः परमं तपः परमं ब्रह्म परमं परायणम् स एकः 

॥ | सन्यैभूतानां परायणमिति वाक्याथः ॥ ^ ॥ ‡ 

| | | प्रथमप्रञ््लोत्तरमाद पविवराणाभिति | पवित्राणां पावनानां तौ धौदौनां पवित्रम् | gag 
॥| पुमान् ष्याती ee: १ स्तुतः संपूजितः संतः प्रणत; wala पापाचन्मृूलयति इति 

परमं पवित्रम् ।  संसारवन्धनर कं TAT क्म तत्कारणच्चाऽज्नानं VS नाग्रयति | 
सखयाधाथ्यैज्नानेनेति वा पवित्राणां पतितम् । ivi 

| | यन्नाम कौत्तैनं भक्तया (स मन्नेयाद्रेषपापानां घातूनामिव पावकाः ॥ 

| ||| अवशेनापि anita को्तिते सतनयातनः । . पुमान् विमुच्यते स्यः सिंदतरस्तेमृगेरिव ॥ 
| ae पयखितान्ययेषाणि तपःकगासकानि वे। यानि तेषामलागा व परम् ॥ 
| ध सायं दव दानादिषु च Hag HEE Sal हि aaa gaaaita वे afer ii 
| संसारसर्ंसंदष्टन्ट वे कमेषजम् | कष्णेति षणं मन्तं चला सक्तो भवेन्नरः | 

| सवदा asaraig नास्ति तेषाममङ्गलम् । येषां दिषो (1 मङ्गलायतनं हरि, ॥ 

|` नित्यं रचिन्तयननेष Faget HAUSA! सास्य रक्ता परा मन्ये को हिनस्यचयुताययम् ॥ 
| प (1 मगवालषङ्गिकान् । ददाति ध्यायतो निल्यमपवगप्रो इरिः ॥ 

| | चिन्ल्मानः समस्तानां क्तेणानां हानिदो fe a 
| 2 समुवृज्याखिलं fae सोऽचयतः किन्न चिन्त्यते॥ 
| 0 गङ्गाखानससेषु पु्वरस्नानकीट्ु । TAIT विलयं याति qa नश्यति तद्रौ ॥ 
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खोखोविष्णसदखनामस्तोतम् | ५ 

=. 

Sad देवतानाच्च भूतानां योऽव्ययः पिता॥ १० ॥ 

सुद्धत्तमपि यो ध्यायेन्रारायणमलतन्द्रितः । सोऽपि fafeaaratia fai युनस्तत्परायणः ॥ 

पकस्मिच्रप्यतिक्रान्ते gen ध्यानवच्जिते । दस्यभिमु षितेने3 युक्लमाकरन्दितु र्शम् ॥ 

ames भूतपतिं जगद्गुस् स्मरन्मलष्यः सततं महासुने। 

दुःखान्यशेषाख्यपन्ति साधवो यै शओेषकाच्धाणि च यान्यभोप्ति ॥ 

पवमेकाग्रचित्तः सन् संस्मरन् मघुखदनम् | जन्मरत्यजराग्राहं संसाराच्धिं तरिष्यति ॥ 

यथाग्निसव्यतशिखः ad दहति सानिलः | तथा चित्तस्थितो विष्णुर्योगिनां सव्व किल्विषम् ॥ . 

अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् । भूयस्तपसवो भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥ 11 

aiater assaf विचा च पुनः पुनः | इदमेकं सुनिष्यत्न ध्येयो नाराथणः सदा ॥ st 

हरिरेकः सदा ध्येयो wate: सत्त्वसंस्थितैः | ओमित्येवं सदा विप्राः पठत ध्यात केशवम् ॥ 

ध्यायन् छते यजन्यन्नस्ेतायां दापरेऽचवेयन् । यदाप्नोति तदाघ्रोति कालौ date केशवम् ॥ ` 

दरिद्रति पापानि दुष्टचित्तैरपि aa: अनिच्छयापि deel दहत्येव दि पावकः॥ veh | 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वाख॒देवस्य atdarq । awa विलयं चाति तोयस्थं लवणं यथा ॥ | 

यस्मिन् न्यस्तमतिन याति नरकं स्वर्गोऽपि यत् चिन्तने 

विघ्नो aa निवेसिताममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः | 

सुक्तिं चेतसि यः स्थिलोऽमलधियां gat द दाव्वन्यय, 

किं fad तदघं प्रयाति बिलयं तन्नाच्युते कौ्तिते॥ 

अमायाऽलं जलं वद्कस्तमसो भास्करोदयः । शान्तिः कलौ gata नाम संकौत्तेनं दरः ॥ | 

gtalaa atda नारैव मम जीवनम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | | 

स्तुत्वा विष्णु" वास्देवं विपापो जायते नरः | विष्णोः संपुजनाजित्यं सव्यैपापं ४ # | 

कलिकल्मषमत्युग्ं नर कारतिप्रदं दाम् । प्रयाति विलयं सद्यः BAT यस्यानुसंसमते ॥ 

aad स्मृतोऽपि गोविन्दो णां जन्मशतैः कलम् । पापराशिं दहत्या त॒लराशिमिवानलः ॥ 

कलावत्रापि are विषयासक्तमानसः। छाल्वापि सकलं पापं गोविन्दं संस्मरन् Oia: | 

वासुदेवे मनो यस्य जपदोमा्वं नादिष | तस्यान्तरायो aaa देवेदरववादिकं फलम् ॥ 

लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभावमिषत् 
प्रणम्य गिरसा प्रभविष्णमो शम् | 

जन्मान्तर प्रलयकल्पसहस्रजातमाशु प्रणाशसुपयाति नरस्य पापम् ॥ 

कोऽपि AW BAA: प्रणामो द्शाश्वमेधावथेन तुल्यः | 

दशाश्वमेधो पुनरेति जन्म क्षण प्रणामो न पुनभेवाय ॥ 

अतसोपुष्यसं काशं पोतवाससमच्यतम् | च्चे नमस्यन्ति मोविन्दं न तेषां वियते भयम् ॥ 



(~ | -ओखोविष्णुसखन!मस्तो चम् | 

WAAAY नमस्कारः प्रयुक्तथक्रपाणब्रे | संसारम लवन्धानासुदेजनकरो हि खः ॥ 

भिद्यते छदयग्रन्यिच्छिव्यन्ते सवसंशयाः | lad चास्य कम्म्रौषि तस्मिन् ce परावरे | 
इत्यादि शुतिस्मतोतिद्ासपुराणएवचनेभ्यः | 

मङ्गलानाघ्च मङ्गलं EH qa तत्साघकं anus च 1 ̀ तेवासपि परमानन्दलकच्षणं 

परमं मङ्गलमिति मङ्गलानाञ्च मङ्गलम् | दैवतं देवतानां देवानाम् देवः योतनादि समुत् करभ॑ण 
व्तेमानत्वात् । भूतानां यः अव्ययः व्ययरद्धितः पिता जनकः यो देवः स॒ ual देवतम् 
लोके इति वाक्याथेः | 

एको देवः सव्वेभरतेषु YS: सव्वं व्यापो सव्वं भूतान्तरात्मा । 
५ कमभाष्यचचः सव्वं भूताधिवास; साक्तो चेता कवलो निगुण ॥ 

~. यो ब्रह्माणं विदश्ाति get योवै वेदांख प्रहिणोति ad | 
तं ह देवमात्मबुदधिप्रकाशं aged aad प्रपद्ये ॥ 

इति भवेताण्बतराणां मन््ोपनिषदि । “सेयं देवतिन्ततः -एकमेवादि तोयम् इति च्छान्दोग्ये । 
ननु कथमेको देवः 1 जोवपरमयोभंदात् । न । “तत् wer तदेवानुप्राविशत्" | “स एव इङ = 
प्रविष्ट आलोमभ्य आन खेभ्यः इत्यादि अतिभ्योऽविङतस्य परस्य बुदितदत्तिसाच्तित्वेन Daa 
खव्पादमेदः । प्रविष्टानामितरेत्रभेदात् परातैकत्वं कथमिति चेन्न 1 "एको देवो बहुधा 
सन्निविष्ट" । "एकः खन् बधा विचारः" । “त्वने कोऽसि वह॒ नलु प्रविष्ट? इत्येकस्यैव बहुधा 
प्रवेश खवनात् प्रविष्टानां परस्य च न मेदः । “डिरस्व गर्भैः, इत्यष्टो सन्ताः 
एकारलोपेन एकदेवत्वप्रतिपाद काः | ठैत्तिरोयक्ते | 

अग्नियधैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभुव | 
एकस्तथा सव्वं भूतान्तरात्मा GU रूपं प्रतिरूपो बदधिख ॥ 

वायु्धैको yaa प्रविष्टो दपं रूपं प्रतिरूपो aya | 

एकस्तथा सव्व भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वदिश्च ॥ 

द्यो यथा सव्वं भूतस्य चनं लिष्यते चाचैन्बीह्यदोपैः । 
एकस्तथा सव्व yaaa न लिप्यते लोकदुःखेन वाद्यः | 

एके वशी सव्व॑मूतान्त राला एकं बोजं बहधा यः करोति । 

तमः कख येऽचुपश्यन्ति Tea सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ 

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानासेकौ az यो विदधाति कामान् | 

तमालस्य थेऽतपश्यन्ति धौशस्तेषां शान्तिः शाश्वतो नेतरेषाम् ॥ इति कटवक्तोषु । 
“ह्य वा इदमग्र आरोदेकभेव तदेकं सन्न व्यभवत् नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टाः नान्य 

दतोऽस्ति ge’ इत्यादि ददार ण्यक | “अनेज रकं मनसो जवोयो ननं देवा आवन् gear 

‘aa देवायः इत्यच 
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खो खोविष्णुसहसनामस्तोवम् | ७. 

HIG | ‘Aa को मोः कः शोकः एकत्वसनुपश्यलः' इति ईशावास्ये | सवेषां भूतानामान्तरः 

पुरषः स ्रातमेति विद्यात्" । ‘ava वा इदमेक एवाग्र च्रासोबरान्यत् किञ्चनमिषत्" । एकं 

सदिप्रा बहधा वदन्तिः । एवां सन्तं बहधा काल्ययन्तिः । “एको विममे विभिरित्यदेमिः" 

“एको दधार भुवनानि विश्वा "एक एवाग्निबडुधा समिद इति wae | स देव Gene 

श्मासोदेकभेवादितोयम्' इति छन्दोग्ये | 

adyafead यो मां भजल्येकात्वमाखितः | aden वर्तमानोऽपि स योगो मयि वतते ॥ 

विव्याविनयसम्पने ब्राह्मणि गवि हस्तिनि । शनि चैव श्वपाक च पर्डिताः समदर्शिनः ॥ 

अहमात्मा Osan सव॑भूताशवे fra) अद्मादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च | 

यदा भरूतघ्रयग्भावसेकस मनुपग्यति | तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 

यथा प्रकाशयत्येकः Ale लोकमिमं रविः । केतं Bal तथा क्षत्र प्रकाशघति भारत | 

aunty परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । ae तां सर्वपापेभ्यो सोत्तयिष्यामि मा शचः ॥ 

इति भगवद्गो तासु | 

रिरेकः खदा ध्येयो wafer खितः | अ्रोमिल्येवं सदा विधाः ass ध्यात केशवम् ॥ 

आथ; खलु देवानारकस्ब' पुरषोत्तमः। Tafa महावाहो लोक नान्योऽस्ति कथन् | 

इति ओरिवंये। मनुना चोकम् | i ; 
(1 © 

स्वभूतश्यमात्मानं सवभूतानि चानि । सम्पश्य क्रात्मयाजो बे स्वाराज्यमपिगच्छति ॥ इति ॥ 

खित्यन्तकर् ब्रह्मविष्णु शिवासिकाम् | स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादंनः ॥ 

| तस्मात्र विन्नानकेऽस्ति किञ्चित् कचित् कदाचित् दिज वस्तुजातम् | 

| विज्ञानमेकं निजक्ीभेदात् fafrafads gaia tad | 

ara विशदं विमलो विशोको निःओेषलोभादिनिरस्त सङ्गः | 

पकः सदेकः परमः परेशः स वाक्टेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ ु 

यदा समस्तटेेषं एमानेको व्यवसितः । तदा हि को भवान् सोऽहमित्येतदिफलं वचः ॥ 

वितनोलादिमैदेन यथैवं दश्यते ay: | श्चान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैकः सन् एक् एधक् | 

एकः समस्तं यदिहास्ति किचित्तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् | 

aise 17 SF 84 सन्व॑भेतदाकसखरूपं त्यज भेदमोहम् | 
इतीरितस्तेन स राजव्यस्तत्याज मेदं परमात्टृशिः ॥ 

ie सकलमिदमदहशच्च वासुदेवःपरमः gata परमेश्वरः स एकाः | 

इति मतिरमला भवत्यनन्ते ददयगते व्रज तान् विद्धाय दूरात् | 

अथा वसुधा aed सत्यमेतदिवौकसः । re भवो भवन्तश्च Wad नारायणात्कम् ॥ 

मृतय यास्तस्य तासामेव | आ्आाधिकयनुनतावा्यवाधकलेन aaa | 



 विश्वालन्नेकमेव हि कारणम् । जगतोऽस्य जगत्य मेदेनाऽऽवां व्यवस्थितौ ॥ 
fe aed तदत्तमखिलं मया । मत्तो विभित्रमासानं genie शद्धर ॥ 

as SHAS ख देवासुरमालुषम् | भ्रविव्यामोदितात्मानः gaa भिन्रदर्भिनः 1 

ua ॥ 
ोरन्यन्तु waa ये सां ब्रह्माणमेव च । कुतकमतयो मूढाः पच्यन्ते नरकेष्वध; ॥ 

वैच जटा दुरात्मानो भिनं पश्यन्ति मां हरे । तरण्या तथा तेषां ब्रह्महत्या aaa ॥ 
ufe AGUA मडे्वरवाक्यम् | 

आदिस्त सन्वेशूतानां मध्यमन्तस्तया भवान् । त्वत्तः समभवदिश्वं लयि as प्रलोयते } 
अं त्वं dam देव त्वमेवाहं जनादन । आवयोरन्यः को नास्ति शब्दे न्येजगत्मते ॥ 

:- नामानि तव “ih यानि लोके महान्ति च 1 तान्येव मम नामानि नाच काय्य विचारणा ॥ 
लदुपासा जगन्नाघ सेवास्तु मम गोपते | यश्च त्वां feud देव स मां देरि न संशयः ॥ 
afer यतो देव अदं भूतपतिस्ततः | न तदस्ति विना देव त्वया विरदितं कचित् ॥ 

। यदासोदत्तते च यच भावि जगत्यते | सव्वं लवं देवदेवेश विना किद्धित्तया न Si 

इति ओहरिवशे महेऽ्वरवचनम् । अपि च। 
“आत्मेति तूपगच्छन्ति आत्मेति ग्राहयन्ति च + 

` आति शास्त्रोक्तविशेषणः परमात्मा प्रतिपत्तव्यः । तथाहि परमाव्मप्रक्रियायां जावाला 
आत्तेनेवेनमभ्युपगच्छन्ति | a वाऽहमस्मि भगवो देवते अदं वे त्वमसि' इलि । तथान्येऽपि । 

तदसुत्र यदस तदन्विह | स यश्चायं पुरषे | यञखासावादित्ये । स एकः" । तदात्मानेवा 

वदं ब्रह्मास्मीति "तदेतद्ब्रह्मापूवैमनपरमनन्तरमवाद्यमयमात्मा AW । “ख वा एष; महानज: 
आला अजरोऽमरोऽखूतोऽभयो ब्रह्म इत्येवमादयः | आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्या; । यादयन्ति च 

८५ बोधयन्ति चात्लेनेवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि । "एष त श्रात्मा BAER 
patie यन्मनसा न मनुते येनाइस्मनोमरतम् । तदेव ag त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

ey (1 "तत् सत्यं स आला त्छमसि' इत्येवमादोनि § ननु प्रतोकदशनमिदं विष्णुप्रति- 

aia मान्याधेन भविष्यति | तदुक्तं गोणल्वप्रसङ्गात् वाक्यवैूप्याच्च | यत प्रतोक दृष्टि रभिप्रता सक्षदेव 
aa वचनं भवति | यधा--मनो aw । “आदित्यो aw इति ! इष्ठ पुन; ^त्वमहमद्ि अदं 

त्रै तल्रमसि' इत्याद । चतः प्रतोकश्चतिवैरुप्यादनेदभतिपत्तिः । भेददख्यपवादाच । aat fe— 
‘qq योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्धोऽहमस्नोति न स वेद यथा पश” । "सत्यो; स aa- 

माप्नोति य इद नानेव पश्यतिः | “ay | 

gated दुग हट पन्यैतेष॒ विधावति | एवं wag एथक्पश्यंस्ताने वानुविधावति ॥ 
।  दकोयाद्ध भं भवति" । "यदा gay एतस्मि दरमन्तरं Fad) wa तस्य भयं भवति | 

ए) 



-पौयोविष्णुसदखनामस्तोतचम्। - ff 

ada भयं विदुषो सन्वान्य'। ‘add परासब्योऽन्वचा$ऽत्मनः aa वेद" sagatat 

भूयसो अतिरभेदह्टिमपवदति। तथां “rade aa । 'आत्लनि विज्ञाते सन्चेमिदं विन्नातं 

भवतति । शद acl यदयमात्मा | ‘agide aaa’ इति तिः । तथा स्मुदिरपि 

AGHA न वुन्मोपरतं arate पार्डव । वन भूतान्यशेषेण द्रस्याकन्यथो अधि ॥ इति॥ 

्तरैकालं सर््योपनिषत्प्रसिदं दरच्यतौ तथः | 

| अविभक्त विभक्तेषु amar विचि साच्िकम् ॥' # 1 

¡ अगवतापि | तस्मादामन्चे श्वरे भनो द्घौत। 
AMAA 

1) इति च 
(> fot ayant 

वि्टभ्याऽहसिदं GABAA I 

न्तं कः aaa ॥ 

| az तस्यात्मपरयोखल्डिमागौऽभाग एव हि ॥ इति ॥ 
ज्ञाने नाशप्नाल्वन्विकौ यते । अ।त्नो TAT मेद ॥ 

Uma ages विभागो. ज्ञान कल्पितः 

विष्णुधम्प्रं च 1 

यथैकस्मिन् घटाकाश रजौ धु saifefnad ¦ ata सलिनतां यान्ति इरस्या: qataq कचित् ॥ 

तथा इन्वैरनेदीसतु sta उ मलिने aa | फकद्ि चापरे जीवा मलिनाः सन्ति कुलचित् ॥ इति ॥ 

AGIA | 

आकाशवत fe यता azifey एवम्भवेत् | तथा$ कोऽप्यनेकेष जलाधारेष्विवांशमान् ॥ 

न्लरासानादौणःे देव एकाः इति उेताश्ठतरे | BINA च ‘q cama भवतिः carte | 

“स तच uaa’ | “स दा एष एतेन देवेन VOT सनतैतान् कामान् पन् रमतः । प्रो | 

fama uaa cia जोकः इति gil स एष इं प्रविष्टः इति हहदारष्यक्ष- 

afar) “आले चेवोपासोत' इति। "तदेतदुतहयापूलवैम्' इत्यादि । (नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 

नान्योऽतो$स्ति विज्ञाता" इत्यादि । स वा एष महानज आला asa विज्ञानमयः" इत्यादि । 

“रथ योऽन्यां BATA’ | एेतदात्मरमिदं aaa’ इति | ‘Sasi चापि सां fate’ इति । 

स्तत् प्रभवन्ति जगन्ति हि" ॥ 
‘arta यथा लोहपि ष्डात्तप्ा् स्फुलिङ्गका | सकाशादाव्मन 

दति योगयान्नवल्वो। श्नः एरर ग्रहणात् स जात इति ated’ इति ब्राह्मे । 

सपैवदरल्ुखग्डस्तु निशायां वेश्ममध्यगः। एको दि चन्द्रो दौ व्योन्नि तिमिराहतचन्नषः ॥ 
५, ति is 

आभाति परमात्मा च सर्व्वोपाधिषु संखितः। नित्योदितः खयंज्योतिः GAT: पुरषः; परः | 

अहकाराविषेकेन कर्ताऽहमिति मन्यते । इति | 

स् 



ee खखोविष्णुसदखनामस्तोतम् | 

एवमेवायं पुरषः प्राज्ञेनात्मना इति  - "सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतिः इति | 

स्वमायया स्वमात्मानं मोहयन्देतमायया । uted स्वमात्मानं लभते च स्वयं हरिः ॥ इति । 

उतक्रामन्तं स्थितं ate इति । “अन्नानेनाचतं ama’ इति । “जव्यक्तादिविशेषान्त- 

मविद्यालन्नणं स्पृतम् 1 आसोदिदं तमोभूतम्" इति । 
\ oie वाचारम्भणम् विकारो नामधेयं खत्तिङेत्येद सत्यम् इत्यादि । ‘aa हि देतभिव भवति 
^ तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यतिः 1 ‘aa वा अस्य सन्धमास्रैवाभूत् तत् केन कं 

जिघ्रेत् तत् कैन वां पश्येत् 1 

यस्मिन् सन्ओीणि भ्रूतान्यात्ेवाभूदिजानतः | तन्न को मोः कः शोका एकत्वमलुप्यतः | 

यन नान्यत् पश्यति नान्यत्" इत्यादि । ेदोऽयसन्नाननिवन्धनः इति । ‘Ae नानास्ति 
, किचन । ‘sat: ख खल्युमाप्नोति य इड नानेव पश्यतिः इति । ‘famaaqy’ इत्यादि । श्यो : 

योनिमधितिव्येको विश्वानि रूपाति ata सव्व इति च । अजामेकां लोहितशर्- 
| छष्णाम्" इत्यादि “अजो चको जुषमाणोऽनुशेते । “देवात्मशक्तिं fac¥ इति। भन तु 

तदितीयमस्ति ततोऽन्यदिभवं acre’ इत्यादि । “एक एव सरो न दितोयाय तस्ये 
मनो fagfud चैतद्यत्कि्िल्चराचरम् । मनसो ह्यात्मनोभावे दैतामावात्तदाप्नयात | 

| qaged प्रपञ्चस्य afare हि चेतसा । मनोषत्िमयं dana परमा्षैल; ॥ - ̀ ` 
यथा ay sand fad चलति मायया । तथा जाग्रद् दयाभासं चित्तं चलति सायया ॥ 

| इत्यादि गोड़पादे । 
| तकंणापि प्रपञ्चस्य मनोमालल्मिष्यताम् 1 इण्यत्वात् सर्व्वभूतानां सप्रादिविषयो यथा ॥ 
| “हितोयाद भयं भवतिः इति च \ “aa त्वात्मनि aad काव्यकारणतात्मनः' इति 
| च) “एको देव; सव्वैभूतेषु गृढ्ःः इति 1 "असङ्गो छययं पुरूषः इति च । 

विस्तारः ways विष्णोः सन्चैमिदं जगत् | द्रखव्यमात्वन्तस्छादभेदेन aaa: | 
aad दैत्याः ससतासुपेत्य समत्वमाराधनमच्युतस्व ॥ 

सन्वैभूतात्मकषे तात जगन्नाथे जनन्य | परमनि गोविन्दे मिघ्राभिलकथा कुत; | 
(तत्वमसि | “जदं ब्रह्मास्मि । दं सन्तं sean । ‘aga ब्रह्य । "तरति 

शोकमात्मवित्" इत्यादि खतिसतृतौतिक्ासुराणलौिकेभ्यव | 

fag आत्मतक्वेऽपि वेदस्य प्रामाखमेष्टव्यम् | भवा Nees 

तिः quacea faq’ इत्यमिुकतेसक्म् । अन्यान्वितसखार्थे पदानां 
विद ae a sy त् 

ree. —— तथा सत्यथवादानासनन्वयप्रङ्गात् AAIGE! स्तुतिल्ात् । न हि 
~ La \ 

1 तिकामो aga चेषिष्ठा देवता' इति । रागस्येव प्रवत्तकलम् 
वति "वायव्यं ष्वेतमालमैत भू, aes 

eh 14 ata; श्रयो SETS: AAAS एवाय युर इति स यथाकामो 
र 2 

च + ^, "^= न ae) कात १ “em ax म 



खो खो विष्णुस लनामस्तो वम् | १९१ 

भवति तल्क्रतुभेवति aqaquafa तत्क gad यत्क तदभिसंपद्यते । तथा च 

स्मृतिरपि- 

` अकामतः क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कस्यवित्। यद्यदि रुते कम्मे तत्तत्कामस्य चटितम् ॥ 

दति । काम एष क्रोध एषः" इति । अन्यपराणामपि सन्तरायैवादानां प्रामाखमङ्गो कत्तेव्यम् । 

तैषामधामाण कथनेन उरगत्वं गतवान्रहषः | तत् कथम् | 

ऋषयतु परिखान्ता वा्ममाना दुरात्मना | SAGA महाभागास्तथा त्रह्मषेयोऽमलाः ॥ 

पप्रच्छः संशयं ते तु नइषं पापचेतघम् | य इभे ब्रह्मणा Ral मन्त्रा वे AAT गवाम् ॥ 

एते-म्रमाणं भवत उताद्यो नेति वासव । नहुषो नेति तानाह सदसा सूटचेतनः ॥ 

षय ऊचुः | 

saa dasa’ wai च विजिष्ट सि । प्रमाणमेतदस्माकं पूवव aa महषिंमिः ॥ 

अगस्त्य उवाच | 

ततो विवदमानः सन् ऋषिभिः सद पार्थिवः | अव alae पादेनाऽधमवोडितः | 

तैनाऽभूबततिजा्च निःखोकश्च शचोपते। ततस्तम इसुदिग्नमवोचं भयपोड़तम् ॥ 

यद्मात् पूर्वैः छतं ait महषिभिरवष्ठितम् । age gaafa वै यच सूद पस्छग 

यच्चापि तलखषोन् सर्व्वान् बह्म कल्पान् दुराघदान् । वाहान् अला वादयति तेन 

ब्द्यशापयरिग्रस्तः Auge asad | दशवंपरहसखाणि सपंरूपधरो महम् ॥ 

विचरिष्यसि Ava पुनः ख्भभवा्पसि । दृष्टा युधिष्ठिरं नाम तव वं शससुवन् । 

इति महाभारते । अतः खद्धेयमात्ममज्ञानम् | ag 

अखदहधानाः पुरुषा धमीस्यास्य परन्तप | अप्राप्य मां aaa खल्युसंसारत्रमनि ॥ 

इति सगवताऽपयक्तम्। Batam च । “एष पन्था एतत् कम्य एतदुन्रह्म एतत् सदय 

तस्मान्न प्रमाद्ेतरतन्नातोयात् न चत्यायन् ga वेऽवयाय॑सत परावभूु" । तदुक्तख्षिणा 

प्रजा ड तिलो अ्त्यायमोधुन्यैनया अवौमभितो fala | 

दद्द तसौ भुवनेष्वन्तः पवमानो इरित ्राविवेश ॥ इति ॥ ee 
= सखो + नो घ 

‘gat ह तिसरो$त्यःयमौयनिति at a at दमाः प्रजास्तिखोऽत्यायमोयंस्ता नमान वयांसि 

व॑शाः्रवगाघा्ैषेरपादाः' इति श्युतिः। वंशा वनगा gal अवगाधा waa इरपादा 

उरःघादाः ager: | तथा च ईश।वास्ये अविदन्निन्दा्थों Aa | 

Taal नाम ते लोका ्रन्धेन तमसा हताः | 

aie प्रव्याभिणच्छन्ति ये के चाऽऽत्हनो जनाः ॥ 

इति | असन्नेव स भवति असद्रद्येति वैद चेत्" इति तैत्तिरोधकषे | तथा TH 

; पदा ॥ 

स्वर्गादतप्रभः tl 

न्तलोपाख्याने 1 



खयो विब्णुसदखनालस्तो लम् | 

यतः; सर्व्वासि भूतानि अवन्लयादिवुगागमे | 
यद्िंश्च प्रलयं यान्ति gaia युगक्षये a ११॥ 

तत्व MARTA ATI श्रूयते | 
fauiiaivase’ मे खकु पापभयायहस् i ez 

योऽन्यथा सन्तमात्रानमन्यवः प्रतिपद्यते । fa तेन न ad पायं चौर णात्मापद्धारिषा ॥ इति ॥ 
 सहखनासजपस्य FAL सानदस्नानसुते । 

Dafa डवा वेदाश्च पवितं लत्चखरनेकताम् | AAU तीयं aa सात्वाऽखतो wad ॥ 
Mase ष्यानजले रगदेषभलापरे | यः चराति area तोय च याति परल गतिम् ॥ 
REA रजोरूपा तमोरूपा कलिन्दजा | TIS च गङ्गा च न यान्ति aa faa ॥ 

mal नदो संयमतोयपूमौ Gasser Maat AG: | 
तव्राभिषवां कर WegE न वारिणा wera araciat | इति सदहाभारते ॥ 

मानसं ज्ञान विछुदिन्तनम्" इति विष्णुष्युतौ । 
जप्येनव तु संसिखद् ब्राह्मणो नात्र शंयः | ङव्याटन्यन्न वा 2] 

इति सानववचनम् i 

जपस्तु THUY; परमो धमी उच्यते । अहिलया च भूतायां जपय च्ञ प्रव॑ते ॥ इति ॥ 
यज्ञानां sansa’ इति भगवद्तोतासु 1 

अपविद्धः पवितो वा सव्चावश्छां गतोऽधि ary 
यः atd etal ख बाद्याभ्यन्तरः छविः ॥ इत्यादि ॥ ९० ॥ 

यदेवा देवलं Td लस्यो पलचणसुच्ते । यतः यच्छत् walfe gata भवन्ति उद्वन्ति 
आदिथुगागते । यदि प्रलयं विनाशं यान्ति । yada एवेत्यवधारणं नान्यस्िल्ित्यथैः 

युग्ये महाप्रलये | चकारात् सध्येऽपि यख्िन् तिडन्ति ¦ "यलो वा इस्नानि शरूतानि जाधन्ते 

इति सुतिः ॥ ११॥ 

am णवं लचणलचितस्य tae देवस्य लोका्रत्रानस्य लोल्लनडितुमिः दिव्यारखानैः प्रतिपाद्य- 

WAM जगन्राघस्य जगतां नाथः Gat सायाश्वनलः una fidua तस्य । भूपते 
महोपाल | विष्णोः व्यायनभोलस्य नान्नं सलं पापञ्च भयच्चापदन्तोति quad मे मत्तः 

@ छण एकाग्रमना भूत्वा अवधारय | 

एकस्यैव समस्तस्य ब्रह्मणो दिजतत्तम । ala ससं लोकानास्रुपद्भारकरं खलु ॥ 
fafaunaat ai मेदिन्यस्तदुदोरणात् । विभिन्रान्येव साध्यन्ते फलानि दिजसत्तम ॥ 



यानि नामानि गौणानि विख्यातानि सद्यल्नः। 

ऋषिभिः परिगीतानि तानि वच्यामि भूतवे ॥ १३ ॥ ` 

ॐ विष्वं विव्णब्डबटकाये भूतथव्यभवतुब्रशुः। = 

यच्छिर्नम यत्तस्य तत्तस्मिन्रेव वस्सुनि। साधकं (दषव्यात्र Seay वस्तुषु ॥ 

इति famua । यद्यपि परस्य ब्रह्मणः घष्टियुणक्रियाजातिरूदधोना शष्दप्रऽत्तिदध 

भूतानां निमित्तशक्तोनामसन्भवः तथापि सगु aA सविकार च SSA ATT 

 प्रह्तिधतूनां सम्भात् सच शब्दाः; परस्मिन् दत प्रवन्त ॥ ९२॥ ; 

यानि नामानि Acta शदयोगात् प्रहत नि ay यानि विख्यातानि धरिदन fat | 

Qaa aaa परिगीतानि परितः सप्तन्ततः परभेष्वरस्यानेघु da त alata 

महां दासावाला Wa | 
८ 

aera यदादत्ते यदत्ति विषयानिह | यच्चास्य eA भावस्तच्छाडातेति कौत ॥ 

इति वेवनादयप्रेव मालेति । तस्याचिन्लप्रभनावस्य तानि वच्यामि । act gamed 

साधना परुषाैचहुटयार्धिनािति। चव नामसदश आदिव्यादिशब्दानार्था ल 

प्रसि्वानामादित्थाद्यथीनां तत्तदिश्रूतित्वेन तदभेदात्तस्यत स्तुतिरिति परसषिदाथद्हणेऽपि 

तित्वम्। 
4 

qa चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । चात्मा च परमात्ना च 

alata विष्णुभवनानि विष्एव्ेनानि विष्णुर्जिसयो दिश | 

नव्यः USI स एव सन्तं यदस्ति TANS च विप्रवच ॥ इति विष्णुपुराशे । । 

“आदित्यानामहं विष्णुः” इत्यारभ्य “विष्टभ्याडभिदं छतम् सितो जगत्" इत्यन्त 

जोतोपनिषदि भगवतवोक्तम् | ‘aaa विष्वमिदं वरिष्ठम् । 'पृरभ ८०८ विश्वं कमी तपो 

am पराखतम्' इत्यादि खतः । विष्ठादिशब्टानां पौनरक्यमपि हिषेदेनाथेमेदान्न पौन- 

रुचम् | ala: माधवः" इत्यादौनां हच्येकल्ेऽपि शब्दभेदान्न पौनर्त्यम्। अधैकलवेऽपि 

Faas न दोषाय । "नान्नं सद्धलस्य किदेकं दैवतम्" इति ण्डः एकदेवताविषयलवात् t ५ 

यत्र पंलिक्तशरब्टप्रयोगस्तन विष्छुव्विशेष्यः i aa स्री लिङ्गशष्टश्योगस्ञल देवता विश्या । यत्र | 

नपुंसकलिङ्ग शब्दप्रयोग स्लच ब्रह्म विश्ेषणोवम् ॥ १२ ॥ 

+ श्वत सर्वाणि afr इत्यारभ्य जगदुत्य्तिखितिलयकरस्य AAT वकद वततत भाः 3 

दितलादादावबुभयविषं ब्रह्म विशखशब्देनोच्यते | विश्वस्य जगत; कारणत्वेन विग्वमिव्यच्यते ब्रह्म । 

wat तं विष्वभिति कायभूतविष्वश्ब्देन कारणग्रहणं काओभूतविरिच्धपादिनानभिरुपपन्ना 

सतुतिष्िष्णोरिति दभेधितुम् | यदा परस्मात् पुरुषात् न भिन्नमिदं विश्यं परमाथतः तेन विख- 

aaa: पञ्चधा fa 



-नोजोविव्छुसदखनाम स्तो चम् ॥ 

वनः || १-€ ॥ १ B ॥ 

९४६ 

भूृलक््मुतयज्ञावो भूतःत्सा भूतन 

निभिय war श्दनेवेद faratud after | 'विग्वम्बेदम्" । "पुरषः एवेदं aay 

इत्यादि तिभ्यः । तद्भिन्न न किद्वत् wea: सदस्ति | अयवा विशतोति विग्नं ब्रह्म । 

^ “तत् wet तदेवानुमाविथत्' इति श्रुतेः । fae FEAT न्ति भुतानि fornia अस्मिन्निति 
fad am) त् परयन्ति अभिसंविन्ति' इति श्तेः । _ तथाहि सकलं जगत् का्मूतमेष 
fanfa अवाखिलं fea विशतोत्यभवधापि विष्वं ब्रह्मेति चते: । अन्यत्र wing इत्यारभ्य 

aad वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्व्वाणि च यद्दन्ति | 

यदिच्छन्तो ब्रह्मच यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण aaa ॥ भ्रोमिल्येतत् । 
एतच्यवाच्रं ब्रह्म एतद्ध वात्तरं परम् | 

एतच्यकाचरं जञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ इति काठके । 
“एतद सत्यकाम परच्चापरचच ब्रह्म Adie’ इत्युपक्रम्य "वः पुनरेतत् चिमात्रेणोमित्यः 

तेनेवाचरेण परं युरुषममिष्यायोत' इति प्रस्रोपनिषदि । ओमिति ब्रह्म Aare सत्वम् 
इति तैत्तोरोयक्े | ‘caer agar सर्व्वालि calf संढसान्येवमोङ्कारेण सर्व्वा वाक SET । 
ओङ्कार एवेदं aay’ इति छान्दोग्ये । ओमित्येतदच्तरम्' इत्युपक्रम्य 
भवो छ परं ्रद् प्रणव परः स्मृतः | Aaa वाद्यो न परः प्रणवोऽव्ययः ॥ 
सर्वस्य प्रणवो ह्यादिन्ष्यमन्तस्तचैव च । एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा Ua तदनन्तरम् ॥ 
प्रणवं Sat विन्यात् aaa दये faq| सव्वैव्यापरिनमोक्कारं मला वीर 4 a 

, अमाचोऽनन्तमाचख दैतस्योधशमः शिवः । Wet विदितो येन स.सुनिन्नंतरो जनः ॥ 
इत्यादि गौडपादाचार्यः । “जं तद्ब्रह्म | At तद्ायुः। ओं.तदातमा । at तत्सत्यम् ॥ 

श्रां तत्स्व म्' इत्यादि चुतिभ्यः। 
ओमिल्येकाच्चरं ब्रह्म व्यादरन्मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन् ad a याति परमां गतिम् | 

agai वेदविदो बदन्ति विशन्ति यद्यतयो बोतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्ं दरन्ति तत् ते पदं संग्रहे प्रवच्छे ॥ 

रसोऽदमपतु कौन्तेय प्रभाऽस्मि शशद्धयो: । प्रणवः सव्वं वेदेषु शब्दः खे Gad ay ॥ 
मिषं खगुरहं गिरामप्येकमच्चरम् | 3 

आद्यं यत् aii ब्रह्म लयो यस्मिन प्रतिहिता । TaTat परंब्रह्म प्राणायामः परं तपः ॥ इति 
रकारः Gat aware ब्रह्माधयेष्यमालैः एतदादिप्रतिपद्यते' । “विकघां चान्यां aad 

लौकिक्या वाचा व्यावर्तते बद्धाः 1 
WEE वेदाः प्रणवे प्धवस्छिताः | वाद्यं प्रणवः स्वं तस्मात् प्रणवमभ्यसेत् ॥ 



ओगोविष्णुपसनामस्लोवम् 1 १५ 

इत्यादि श्रुतिभिश्च विश्वशब्देनोड्ारोऽप्यमिधोयते । वाच्यवाचकयोः श्रत्यन्तमेदाभावात् 

विश्वम् इति Tete एव ब्रह्म FS सवे aes ब्रह्म तज्जलानिति शान्तं उपा्तोतः 

इति । vagal भवति । यस्मात् सन्बभिदं विकारजातं aq तज्जलवात् तल्ञलात् तदनलाञ्च। 
न च स्॑स्ैकाललमे रागादयः सम्भवन्ति | "तस्प्राच्छान्त उपासोत' इत्यादि यतिः 
agai ease Sal चवावधाग्यताम् । stars: niagara परेषां न समाचरेत् ॥ 

आत्तो पस्येन aa समं पर्चति ASI । सुखं वा वटि वा दुःखं स योगौ परमो मतः 

निगणः परमात्माऽत aerate तिष्ठति। तमहं ज्ञानविन्नेयं नाऽवमन्ये न ATT ॥ 

य्यामसैनं विन्देयं तमह MARAT | क्रमेयं त्वां fafega eaqatfad सागरम् ॥ 

बदत्तैराणि भूतानि दषं कन्ति चेत्ततः । शोच्यानयदोऽतिमोडेन व्यापतानोति मनोषिणाम् | 
एत faaent देल्या विकल्पा; कथिता; मया ॥ 

क्षलाभ्ु पगम तव संचैपः ATA मम । विस्तार eae विष्णोः Rates जगत् | 

दष्टव्यमावबत् तच््ात्तदमेदेन विचक्रे; | 
aqdesaigt भावं तस्पाद् युयं तथा वयम् । तथा यतं करियासो यथा पराखपरास निहेतिम् ॥ 

gad देव्याः समतासुपेताः समल्माराधनमचखतस्य ॥ 
न मन््ादिक्ठतस्तात न च नेसनिको मम । प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्याचयुरो हदि 1 

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयानो यधा । तस्य पापागमस्तात Saale विदयते | 

काणा मनसा वाचा परपोड़ करोति a | 

तदोजं a फलति प्रभूतं तस्य चा शभम् ॥ 
सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि safe च । चिन्तयन् सन्ेभूतसमालन्यपि च केशवम् | 

mae मानसं वागजं देवं मूतभवं तथा । ada समचित्तस्य तस्य मे जायते क्तः ॥ 

ud सवेषु भूतेष भक्तिरव्यभिचारिणो । कव्या पर्डितेज्ञौलवा सच्छूतमय दरिम् ॥ 

साम चोपपरदानच मेदद्डो तथापरौ |. उपाया; कथिता Ba मिवदोनाच साधने ॥ 
तानिवादं न पश्यामि भिवादोंस्तात मा क्रुधः । साध्यामावै महावाहो साधन कि प्रयोजनम् ॥ 

Haag तात जगन्नाथे जगन्मये । परमासनि गोविन्दे मितरामितरकथा कुतः 

जडानामविवेकानामसुराणमपि प्रभो । भाग्यभोग्यानि वाद्यानि सन्नोतिमतामपि ॥ 

तस्पाद् यज्ञेषु पुरेषु य इच्छेन्महतीं faq) यतितव्यं समल्वेन निव्बौणमपि चे च्छता ॥ 

देवा मनुष्याः पश्वः पक्िकोटसरोखपाः। रूपमेतदनन्तस्य विष्णोमि कमिव सितम् 

एतदिज्ञानता aad जगत् खावरजङ्गमम् । द्रटव्यमात्मवत्तखादमेदेन qaqa: |) 

एवं ज्ञाते ख भगवाननादिः पुरुषोत्तमः | प्रसोदत्यचयतस्तस्मिन् प्रसन्ने लेणसं्तयः 

नां AAA ज्ञानवान्मां Aad! वासुदेवः सव्वेमिति स महालसा Trew ॥ 



१६. स्येखोविष्णुसदखनामस्तोचम् | 

इव्यादिवचनेख fafededa सुतिनसस्कासादिकं auafaf दयितं विश्वशब्देन 
नन्याऽभिषोयत इति वा ¦ Taster इरभिंद्ाविति न सन्तव्यौ | 
विष्णोर्यन्तु पश्यन्ति ये च amma च । इतक मतयः पापा; पच्यन्ते नरक्षेव्वध; ॥ 
चच स्यु guaral faa aie मां et: | बह्मा तथा तेवां स्च qi त्वच त् ॥ 

इति भविष्ययुराते मचश्धरतचनात् । 

सत्कन्पलन्मत्परमो asa: सङ्गदच्निंतः । fast: सजूषु यः स सतेति पा इति॥ 
न चलति निजतयधम्परतो यः ससघ्नतिरातबुदधिष्विघच्पनचे | 
न दरति न च हन्ति किञ्चिदुचैः खिरमनसं andfa विष्छुशक्तम् ॥ 
विमलमतिरमल्छरः प्रयान्तः एविचरितोऽखिलखलवभित्रभूतः 
प्रियडितवचनौस्ससानायो 4 दादि aa arqza: ॥ 
वसति ete सनातने च तस्मिन् भदति gaa जगतोऽस्य सोल्यरूपः | 
चिति रससतिरग्यताकनोऽन्तः कथयति चाङलयेव खाल पोतः ॥ 
सकलिदमदहञ्च Tea: परसषएुमान् परमेष्रः स एकः | 
त aaa भवत्यनन्ते हटयगते व्र तान् विद्धाय दूरात् ॥ 

यमनियसविक्षृतकच्धवा खामवुटिनसच्यतसक्तसःनदडानाम् | 
पनतम्मदसानसल्वराखां व्रज यट दूरतरे AAAI ॥ 

इत्यादिंवचनेवैष्णवलच्यस्य gaara दिलादिरद्धितेन विष्णौ स्तुतिनमस्कारादि 
waaay | यद्या देवस्रखद्धया न देयम्? 1 “aarti: afer’ इत्यादि श्चुः | 

अद्वापूतं वदान्यस्य इतमखडयेलरत् | इमं aaa: खद्दाभच्चिसमन्वितः ॥ 

WAlfad खाडमनधौतवेदसदच्िणं यज्ञमद्त्विजा इतम् । 
अशरद्या euatend खविर्भागा; wea तव दैत्यसचतस ॥ 

ुखं मदुदेषिणं यच सद्धक्तदेविर तथा । क्रयविक्रयसक्षानां ge यचाग्निडोक्किणाम् ॥ 
अश्या च यद्दानं यजतां ददतां तथा । awa तव face मग्रसादःद्वविष्यति ॥ 

अश्रद्धया इतं दन्तं quad aay यत् । असदिल्युच्यते uw न च तत् प्रेत्य नो sz ॥ 

इति स्मृतिभिः द्या स्तुतिनमस्कारादि aca । नाखद्या । “ॐ तत् सत् इति निर्दयो 

बरह्मणस्तिविधः aa.” इति भगवद चनात् स्तुतिनमस्वारादिकं कम्पराऽसाच्िकं विगुणमपि 

agua ब्रद्मणोऽसिघानचयप्रयोगेण सगुणं ated संप्रतिपादितं भवति। आत्मानं 

fay ध्यात्वा अ्चचैनम्तुतिनमस्कारादि कततव्यमिति | 
नाविष्णुः कौत्तयेदिष्णुं नाविष्णुवविष्णुमचंयेत् | 

नाविष्णुः संस्मरेत् विष्णुः नाविष्णुच्िं ब्णमाश्रयात् ॥ इति महाभारते कमम काण्डे । 



खो ओोविष्णुसदखनामस्तो वम् | | aS 

aataaria नामानि परस्य बह्मणोऽनघ । एवमेतानि नामानि देवदेवस्य कौत्तयेत् ॥ 

यंयं काममभिष्यापेत् तं तमाप्नोत्यसंणयम् । सर्व्वान् कामानवाप्नोति समाराध्य जग्सम्॥ 

तन्मयल्ेन गोविन्दमित्येतद् rar नान्यथा | तन्मयो वाञ्छितान् कामान् पदमाग्नोति मानवः॥ 

इति विष्णुघम्ं | तन्न कत्तेव्यमचदया स्तुतिनमस्कारादिकमिति | 
सब्वैभूतस्ितं यो मां भजत्वेकल्वमाखितः। सर्व्वथा वत्तमानोऽपि स योगो मयि aaa ॥ 

इति भगवदौतासु | 

अहं हरि; स्वमिदं जनादेनो नान्वत्ततः कारणकायजातम् | 

Seqal यस्य न तस्य भूयो भवोद्ववा इन्दगदा भवन्ति ॥ इति विष्णुपुराणे | 

qaaa परोवादो निन्दा वापि nana | as कणौ पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 

"लस्मादुत्रह्मौ वाऽऽचायरूपेच् च तिष्ठति' इति व्यासस्मृतेः | 

वरं इतवदज्चालापच्रान्ठव्वैवस्थिति;। न ओोरिचिन्तादिसुखजनसंवासवेशसम् ॥ 

इति काल्यायनवचनाच। aa BR वादुदेवनिन्दा चेयोऽधिंना तल वासो न कात्ेव्यः | 

यदु तं भवति 

यस्य देवे पराभक्तियैया 23 तथा गरौ । aaa कथिता wat: प्रकाशन्ते महात्मनः 

इति श्वेलाश्वतरोपनिषन्मन्तवर्णत् sat गुरौ च परा भक्तिः कार्य्या =fa | 

gamete यन्रान्नि Sa स््व॑पातकतः । घुमान् विसुच्यते सदयः सिंहत्रसतेमु गैरिव ॥ 

अन्नानतो ज्ञानतो वा वासुदेवस्य कौ सनात् | तससन् विलयं याति तोयखं लवणं यथा ॥ 

दालिकास्यघमत्यग्रं नरकात्िपरं णाम् । प्रयाति विलयं सदयः IHS यतालसंसमृते ॥ 

सछात् wate गोविन्दो aut जन्मशतैः छतम् । पापराभिं ददत्या तूलराशिमिवानलः ॥ 

सेयं वदनव ल्मोकवासिनो रस्तनोरनो | या न गोविन्द गोविन्द गोविन्देति प्रभाषते ॥ 

पापवन्ञोसुखे तस्य famed तिष्ठति । या न वक्ति दिवारात्रौ TTA गोविन्दसन्भवान् ॥ 

qagated घेन इरिरित्यच्तरइयम् । वदः परिकरस्तेन मो चाय गमनं प्रति ॥ 

कोहि ae aaa दश्ाष्वनेधो न च याति तुल्यम्.) 

दशाग्वतेधो प॒नरेति जन कछष्णप्रणामो न पुनभैवाय ॥ 

अचामतयोरभावेऽपि नामसकौ्तनं समस्तदुरितं नाश्रयतोति । (मनसा 

‘of मनसा ध्यायति यद्दाचा वदतिः इति 
एवमादिवचनैः 

चाथ सङ्कल्पयति अथ वाचा व्यवहरति 

खतिभ्यां स्मरणं ध्यानच्च नामसद्लोत्तनेऽन्तभूतम् । 

यस्मिद्यस्तमतिनै याति नरकं खर्गोऽपि यचिन्तने 

विघ्नो aa निवैशिताकमनसो ब्राह्मोऽपि लोकीऽल्पकः | 

र 



Qc श्ोखोविष्णएुसखनामस्तो चम् | 

uta Safa a: सितोऽमलधियां पुंसां ददात्यव्ययः 

विं fad acd प्रयाति विलयं तत्राच्युते कौोत्तिते ॥ 

इत्येवं खोविष्णुपुराशन्ते खोपराशरेणोपसं हतम् | 

अलोक्य सव्वेश्यास्त्राणि विचायं च पुनः पुनः 1 इदमेव सुनिष्यन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

इति मडाभारतान्ते भगवता खोवेदव्यासेन चोपसंद्ृतम् | 

रिरेकः सटा ध्येयो भविः सत्संस्थितेः। ओमित्येवं खदा विप्राः use ध्यात केशवम् | 

इति ओहरिवंगे कैलासयात्रायां हरिरेको ध्यातव्य इत्यक्त मदेग्वरेणापि । एतत् 
सन्वैमभिपरत्य “पव मे सव्ववम्धाणां धर्मोऽधिकतमो aa’ इत्याधिक्यसुक्तम् । “किमेकं देवतं 
लोक fa वाप्येकं परायणम्" इत्यारभ्य ‘fa जपन् qua जन्तुः" इति षप्रये “यतः सर्व्वाणि 

इतिप्रञ्मो राभ्यां यद्त्रह्मोक्तं तदिश्वशब्दे नोच्यत इति व्याख्यातं विश्वम्! तत् किमित्घा- 

काङ्कायामा विष्णुः इति | ऋग्वेदे च “आस्य जानन्तो नाम चिदिवक्तन ave विष्णो सुमतिं 

भलामॐड इत्यादिवाक्तैव्विष्णोनौम सङ्क चैनं सम्यक ज्ानप्रासये विदितम् । fatenta- 

मिधायिनो लकपरत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति देशकालवय्तुपरि च्छे दगून्य इत्यथैः 1 अन्त- 

Sfea तत् aS व्याप्य areas: खितः” इति व्यासिः छते; । fender ष्णुकाप्रत्ययान्तस्य रूपं 

विष्णुरिति 
aa मे रोदासी पार्थं जान्तिश्चाप्यधिका frat! क्रमणाचाप्यच पाथ विष्णुरित्वभिन्ंज्ितः ॥ 

इति महाभारते | 

चस्मादिषटमिदं सव्व तद्य गत्या मडास्सनः | 

तस्मादु विष्णुरिति ख्यातो विशेधीतोः प्रवेषनाय् ॥ इति विष्णुपुश्रे । 

agenda अध्वरे auc क्रियते स वषट्कारः | यस्मिन् यज्ञे वषर्क्रिया वा । "यज्ञो वै fag?’ । 

‘g¢ यज्ञोऽहं ववर् कारः” इति ga: | येन वषट्कारादिमन््ात्मना देवान् प्रो एयतोति स वषय्- 

कार; | श्रजापतिश्च वषट् कारः" इति देवता वा । भूतच्च भव्यञ्च भवच भ्रूतभव्यभवन्ति तेषां प्रसुः 

भूतमव्यभवत्प्रसुः । कालमेदमनाइव्य सन्मातप्रतियोगिक्रसैग्बय्यं तस्येति प्रसुलम् | रजोशुणं 

समाखित्य विरिच्धिरूपैण भुतानि करोतोति भ्रूतक्तत् कव्यते इरिः । . तमोगुणमधिष्ाय 

agmat छन्तलि feadifa वा भरूतक्लत् । सत्वगुणमधिष्ठाय भूतानि विभक्तिं पाति 

धारयति पोषयतोति वा भूतग्डत् । भ्रूतप्रपच्चूपेणए भवतोति केवलं भवतोति at भावः। 

भवनं भावः सत्तात्मको वा 1 भूतात्मा भूतानामाबमाऽन्तर्यामो | एष त आत्मा अन्तर्यीम्यखतः' 

इति 3a: । शूलानि भावयति जनयति वश्वैयतोति वा AAA: मूतक्तदित्यादिभिः प्रापतं. 

गुणतन्न्चम् उन्तरद्रो के प्रतिषिद्धव्रते ॥ es 



सओभोविष्णसदखनामस्तोतम्। ` ^ te 

पूतात्मा परमात्मा च सुक्लानां परमा गतिः | | 

अव्ययः पुरुषः Ulal चेवन्नोऽचर एव च ॥ १०-१७ ॥ १५ ॥ 

योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वर: | 

नारसिंहवपुः भौमान् केशवः पुरूषोत्तमः ॥ १८-२४ ॥ Ce ॥ 

पूतातेति। ya AAT यस्य स Yaa ada वा। केवलो निगणच' इति 

ga) गुणोपरागः ere: पुरुषस्येति कल्पयते विकल्यनामानि । परमघासावात्मा 

| चेति परमात्मा काओकारणविलक्तणो नित्यशचवुदसुक्षसखभावः। मुक्तानां परमा प्रक्षा 

| गतिगेन्तव्ा देवता पुनरात्य घम्भवात्तद तस्येति सुक्तानां परमा मतिः। ade त॒ कौन्तेय 

युनन्नेन्म न विष्धते' इति भगवद्गीतायाम् | अव्यय इति नास्य व्ययो विनाशो विकारो at विद्यत 

quae | भयजरोऽसरोऽव्ययः? vate gai पुरं wat तस्मिन् शेते इति पुरषः। 

नवारं पुरं guaaula: समन्वितम् । व्याप्य शेते यताम तस्मात् पुरुष उच्यते fi 

दूति मद्धाभारते। यदा ब्स्त्धत्यस्तान्षरथोगेन आसौत् Ie qaaafa विग्रहं कला 

व्युत्पादितः पुरुषः । शूव्वमभेवाहमिदासमिति | aqgara पुरुषत्वम्" इति gait अधवा 

gay उत्करष्यालोषु सोदति इति। पुरूणि फलानि सनोति ददाति इति वा। पुरूणि 

भुवनानि संहारसमवे स्यति अन्तं करोति इति वा। पुराणात् सदनात् वा Saad gaa: | 

पुराणात् सदनाचैव ततोऽपि पुरूषो aa’ इति पञ्चमबेदे । साचादव्यवधानेनखरूयनोधेन | 

पथ्यति cata साच । “Margate संनम् दति पाणिनिखारण।जिनिः। चेतरं TOE 

जानातोति Aas | '्आतोऽलुपत्षगं ae इति ATT
. | ‘aac चापि at विदिः इति 

भगवद नात् | 

qarenfa शरोरारि तैषां चैव यथासुखम् | तानि afa स योगात्मा ततः 375 उच्यते ॥ 

इति ब्रह्मपुराणे अतएव न चरतोत्यक्तरः परमान् ।॥ aa: षरथ्त्ययान्तस्य खूप 

pat इति । एवकारात् केवन्नाचरयोरनेदः परमार्थतः । “तत्वमसि" इति ga: \ चकारात् 

व्यवद्धारिको भेदः प्रसिदेरपरमाधेलवात् ॥ २५॥ 

ज्ञानेन्द्रियाणि सव्वीणि निषद्य मनसा
 सह । एकत्वभावना योगः चे्न्नपरमात्नोः ॥ 

तदवाप्यतया योगः इति योगविदो विदुः । योग' विदन्तोति योगविदस्ेषां नेता ज्ञानिनां 

योगन्नेमबदनादिना योगविदां नेता । ‘aut नित्याभियुक्तानांः योगकतेमं ! वहाम्यहम् इति 

भगवदचनात्। प्रधानं प्रकतिभ्माया पुरूषो जोवस्योरौष्वरः प्रधानपुरुषश्बरः । नार 

` सिंदवपुः नरस्यावयवा; सिंदस्यावयवाः यस्िन् लच्यन्ते तदपुस्य स नारसिंहवपुः । यख्य 



Re `  ओखोविष्णसदखनाम स्तोत्रम् 1 

aa श्वः शिवः स्थागुभूतादिजिधिरव्ययः | 
सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरौभ्वरः ॥ २५-३७ ॥ १७ ॥ ¦ 

^ स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः ERT महाखनः | | 
अनादिनिधनो घाता विघाता घातुक्त्तमः ॥ ३८-४६ ॥ १८ ॥ 

ante नित्यं वसति योः स stag. अभिरूपाः केण यस्य स Ana) “Audra 
तरस्याम्' इति वप्रत्ययः प्रशंसायाम् । यदा wa wa ona तिस्ुततेयः aan ते यदय 
वतन्ते सः कैशवः। के जाताः am: एषोदरादित्वात् साधुत्वम् । केशिवधादा केशव; ॥ 
विष्णुपुराणे. विष्णु प्रति नारदटवचनम् 1 | 
यस््ात््वयेष दाता खतः AA जनान 1 तस्मात् केणव नाम्ना त्वं लोके न्नेयो भविष्यसि ।इति । 

पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः aa “न निद्धौरणेः दति षष्टोलमासप्रतिषेधो न मवतोति ` 
जाव्याद्यनपेच्तया समधैत्वात् । यत्र पुनज्जीतिगुणक्ियाचेच्तया थक् fRaa aaa: 
fata: cada | यथा मनुष्याणां चियः शूरतमः | गवां छष्णा सम्पन्नक्षीरतमा | अध्वगानां ` 
धावन् भोघ्रतम इत्येतेषु । अथवा पञ्चमोसमापः। तथा च भगवदचनम् | 
aad च्षरमतोतोऽमच्तरादपि चोत्तमः। ततोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरषोत्तम; ॥ 

इति॥ १६॥ \ 
असल War WAS प्रभवाप्ययात् । सर्व्वस्य सन्चैदा ज्ञानात् asad प्रचच्तते ॥ 

ति भगवद्व्यासवचनात् wai! णाति संदारसमधे संहरति संहारयति सकलाः 
प्रजा, इति शव्वैः। निस्वैगुणखतया शचत्वाच्छ्विः। ‘a ब्रह्मा स शिवः इत्यमेदोपदेशात् 

शिवादिनामभिहेरिरेव स्तूयते । स्थिरत्वात् स्थाणुः । भूतानामादि कारणत्वेन सुतादिः। 
प्रलयकालेऽस्िन् aa निधोयते इति निधिः। “कश्यष्धिकरणे च इति किप्रत्ययः; । स 
oq निधिव्विरिष्यते । भ्रव्ययः wad निधिरित्य्थः। S=eqr aad भवनं यस्यस 
aaa: | “धरमु संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे gv इत्यादि भगवदह चनात् | 

भय दुटविनाशाय साधुनां रचणाय् च । सखेच्छया aad गभ॑ दुःग्वविवज्जितः ॥ इति च ^ 

aan Wau फलानि भावयतीति भावनः | सव्वफलदाढल्वम् "फलमत उपपत्ते" <a 

= प्रतिपादितम् । प्रपञ्चस्याधिष्टानत्वेन भरणात् भत्ता । प्रकर्षेण मद्ाभूतान्यस्मान्नायन्त 
इति प्रभवः + umel भवो ora यथ्येति वा प्रभवः। aalg क्रियासु सामर्यातिशयात् 

प्रभुः। निरुपाधि कसैग्बय्य यस्य स ईश्वरः | “एव सर्वेश्वरः” इति च्युतैः ॥ १७ ॥ 
स्वयमेव भवति नापरो भावयतोति aaa: | “सएव स्यसुदभो' इति मानवं वचनम् ! 



खो विष्णुखडखनामस्तोवम् | sah ९१ 

अप्रसेयो हषोकषेणः पद्मनाभोऽमरप्रसुः | । 

वि्वकम्भरा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो धरुवः .॥४७-५६॥१९॥ 

ado उपरि भवति खयं भवति इति वा खयन्भूः। यैषासुपरि भवति यथोपरि 

भवति तदुभयातमना सखरयमेव भवतोति वां Baa: | परिभूः aaa’ इति मन््वर्णत्। 

अधवा IAL: परमेष्वरः mata wasnt भवति न परतन्त्र इति। “पराचि स्वानि wang 

waa इति ` मन्बवणीत् । ओं सुखं भक्तानां भावयतीति शम्भुः । आदिलयमग्डलान्तःस्यो 

दिर्यमय; पुरुषः आदिव्यः। दादभादिलयेषु विणुव्वा । अआदिव्ानामहं विष्णुः इतयु | 

अदितेरखण्डितायाः wer: अथं पतिरिति वा । यं वा अदितिः । ‘aul देवों विष्णुपतोम्" . 

इति श्ुतेः। यथा आदित्य एक एव faay जलभाजनेषु भिवत् प्रभासते एवमनेकेषु शरोरेषु 

पका एव आत्मा भिन्नवत् प्रतिभासते इत्यादित्यसाधमैपराहा आदित्यः । युष्करोपने अक्तिणो 

यस्य स पुष्कराचचः। महान् पूजितः खनो नादी वा श्ुतिलन्तणो वा यस्य स Relat | “सन्म 

इत् इत्यादिना समासे छते ‘sien: समांनाधिकरणजातोथयोः sara! अय महतो 

भरतस्य निःष्वसितमेतत् यत् ऋम्बेदो यजुवद” इति 43! आदिन्नक निधनं frat! 

तदयं न विद्यते यस्य सोऽनादिनिधनः। अनन्तादिरूपेण विष्वं विभक्तीति घाता | RAT 

aqua कत्त विधाता । अनन्तादोन् विधारकान् famaa धारयतीति बा विघाता॥ 

धातुसत्तम इति नामैवं सविशेषणं सामानाभिकरण्येन | सर्व्वघातुभ्यः एधिव्यादिभ्य उत्- 

we; चित्घातुरित्यथैः। धातुः विरिक्चादिति वा । नामदयं वा । काख्कारणप्रपञ्चवारणणात् 

चिदिव धातुरुक्तः॥ सव्व॑षामुदतानामतिशयेनो द तल्व दुत्तमः ॥ १ a) 

शब्दादिरदितलान्र प्रल्यत्तगम्यः | नाप्यतुतानगम्यः \ त इव्राप्यलिङ्गा भावात् । नाप्यु पमान् 

faa: निभागत्वेन सादृश्याभावात् नाप्यर्धप्िप्राद्यः। ति 

नाप्यभावमोचरः | भावरूपत्वात् अभावसाचिल्वाचच | नापि शास््प्रमाणवेवयः | प्रमाण्जन्यातिः 

याभावात् । यद्येवं शास्रयोनिलवं कथम् | उच्यते । परमाणादिताचचिल्वेन वा 

विषयत्वेऽधस्ताततदूपनिन्बत्तकल्वेन शास्त्रप्रभाणकल्वमित्य मनेय | होकाणोन्द्िायि ८4 

त्ेवरन्नरूपभाक् | यद्वा इन्द्रियाणि यस्य वे वर्तन्ते स परमा! द्रपोकेणः | यस्य वा acts 

ages च जगतुपरोतिकरा ष्टाः कशा इव cat स BRAT | “qcaafereftm: 

पुरस्तात् इति Bat | प्रषोदरादिल्लात् साधुत्वम् | तथा वोक्तं ६ \ ८ 

सूधाचन्दरमसोः mente, कसं जनितैः । बोधयन् स पर्यव जगदुत्तिष्ठते Say ॥ 

बोधनात् Atanas जगतो FAT भवेत् | अम्नोषोम्तेरवं WANT पाण्डुनन्दन ॥ 

द्रपोकेशोऽहमोशानो वरदो लोकभावनः ॥ इति ॥ 



bees. ओखोविष्णुखदखनामस्तोचम् | < 

 अयाद्यः शाभवतः Aa लोहिताः AEA: | 
प्रभूतस्निकबुब्ाम प्रविचं मङ्गलं परम् ॥५७-६६ ॥ २० ॥ 
शान; प्राणदः प्राणो sae: Ae: प्रजापति; | 
truant भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ॥९५-७२ ॥ २१ ॥ 
४५ 

सन्वजगत्कारणं पद्मं नाभौ यस्य स पद्मनाभः | “अजस्य नाभावध्येकमपितम्' इति asa: | 

. अमराणां प्रसु अमरप्रसुः । विश्वं कर्ममा क्रिया यस्य सः faanali क्रियते इति जगत् 

` कमय विश्वं any यस्येति वा विचिवनिम्मीणश्त्तिमत्वादा विणश्वकम्प्रा । त्व्टा सादष्यादा | 

मननात् मनुः | नान्योऽतोऽस्ति मन्ता' इति तेः \ मन्तो वा प्रजापतिच्का मनुः | संद्ारसखमधे 
स्भूततन्करणात् त्वष्टा | त्वत्ततेस्तनुकरषणाथात् ठच् प्रत्ययः 1 अतिशयेन स्थलः wfaz: 
स्यलद्रादिखत्रेण स्थृलशब्दस्य इ; ॥ स्थविर पुरणः । "एष द्यस्य war नामः इति 

उच्चाः | वयोवचनो वा; स्थिरत्वात् Wa इत्येकं नाम सविथेषरणम् ॥ १९ ॥ 
sian wea seared: | यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा ae’ इति चुत | ण्त् 

waaay भवतोति शाश्वत्; । “श्वतं शिवमच्युतम्" इति युतैः । सचचिदानन्दामकः क्ष्णः | 
कछषिभूवाचकः शब्दो खश्च निवृतिवाचकः | विष्णुस्तद्नावयोगाच क्णो भवति शाश्वतः | 
इति व्यासवचनात् । waaay वा॥ ष्णो वर्णश्च ते यस्मात्तत् 

छंष्णोऽचम्ल॑नः इति महाभारते । लोहिते aft यस्य स लोहितात्तः। स मा 
aw लोहिताः" इति aaa । प्रलये भूतानि प्रतदयति हिनस्तोति प्रत्नः । ata 
शथादिभिगलैः सम्पन्नः प्रभूतः । ऊष्ीधोमध्यभेदेन female agui ata तिकङव्धाम 
इत्येवं नाम । यैन पुनाति यो वा ऋषि्ेवता वा पुनाति तत् पविम् । ‘a: संन्नायाम्' 
कत्तेरि छषिदेवतयोः' इति पाणिनिश्रणादिव्रप्रत्ययः । 
अश्भानि निराचष्टे तनोति एभसन्वतिम्। स्मतिमाटेण यत् gat ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥ 

इति वैष्णव ;राणवचनात् कल्याणरूपल्वान्मङ्गलम् | सव्वैभूतेषूत्कघात् परं ब्रह्म । मङ्गलं 
परम् इत्येकम् इदं नाम सविेषणम् ॥ २० ॥ 

सव्वैभूतनियन्लृत्वादोःएानः। प्राणान् ददाति चेश्यतोति प्राणदः । “को श्येवान्यत् कः 

Wate’ इति यते; । यद्वा प्राणान् कालात्मना यति खश्डयतोति प्राणदः । प्रायान् दापयति 
श्ोधयतोति दाति लुनातोति वा प्राणदः | प्राणितोति प्राणः Sas: परमात्ा वा । ‘ATS 

Bray’ इति खु; ६ सुख्यप्राखो वा । ठदतमो ज्येष्टः । “ज्यचेत्यधिकारे gaa च इति 
इदशब्दस्य ज्यादेशविधानात्। प्रशस्यत॑म्रः चेष्टः । श्र्स्यस्य खः इति आादेश्विघानात् | 



, तमः । “यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित् इति a2: । न तत् ants 
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ईभ्वरोः विक्रमौ धन्वौ मेधावौ विक्रमः ara: । ot 

अनुत्तमो दुराधर्षः HAT: कछतिरात्मवान् ॥ ७४-८8 ॥ २२ ॥ 

सुरेशः शरणं शम्भ विश्वरेताः प्रजाभवः | 

अहः सम्बत्सरो व्यालः प्रलयः सव्वैदभनः || ८५-९४ ॥ २२ ॥ 

श्राणो वा ज्येष्ठ यष्ठशच' इति शतैः! सुख्यप्राणो वा । ज्येष्ठशेत्यधिकरणसिदत्वात् aa 

कारणत्वादा च्येष्ठः। सव्वतिशयत्वादा Ae: । ईश्वरत्वेन सव्वसां प्रजानां पतिः प्रजापतिः | 

हिरगमया ण्डान्तव्वै्ति लाददिरण्यगभेः ब्रह्मा विरिचपात्मा । “रण्ड गमैः anata’ इति 

मन््वर्णीत्। भूः गभं यस्य स भूगभेः । मायाः रियो घव पतिः माधवः | मधुविद्यावबोध्य 

त्वाद्या । “मौनात् ध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माघवम् इति व्यासवचनादहा माघवः | 

मधुनामानमसुरं सदितवानिति मधुस्र्टनः। तथा च महाभारते) 

का्मिथोडवं चापि मधुनाममदा चरम् | ब्रह्मणोऽपचितिं garg जघान पुरुषोत्तमः । 

तस्य तात वधादेव देवदानवमानवाः मधसदन दत्याइक्छ षय जनार्दनम् ॥ इति ।२९॥ 

सन्वगक्तिमत्तयष्डरः । विक्रमः भोय लद्ोगादिक्रमो । धनुरस्यास्तोति sat | atari: 

त्यालादिनिः। "रमः शस्त्रश्टतामदस्' इति भगवद चनात् । मेघा बह्वथैधार साम्य 

सा यस्यास्ति स मेघावी । “अस्मायामेधाखजो विनिः इतिवचनात् विनिप्रत्ययः। विक्रमते 

जगद्िग्वं तेन स विक्रमः) विना ofa vasa क्रमात् क्रमणात् विक्रमः। क्रमणात् क्रम 

Bqaat वा क्रमः। क्रान्ते विष्णुस्" इति सदुवचनात्। अविद्यमान उत्तमो यस्मात् सोऽनु- 

eaten: कुतोऽन्यः" 

इति स्मतेख । देत्यादिभिधैषेयितुः न शक्यत दति gaa प्राणिना ae 

ah aq जानातीति कतज्ञः। पततपुष्यादिकमपि प्रयच्छतो ate ददातोति वा कतन्नः। 

पुरुषप्रयलः क्रिया वा कतिः | सन्वामकल्वात्तदाधारतया लच्यते mata वा क्षतिः | aafea- 

nfafeaareraara | ‘a भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति a महिन्नि' इति युतैः ॥ २२॥ 

सुराणां देवानामोशः सुरेशः | आत्तानामात्तिर्णत् शरणम् । परमानन्दरूपलात् यम । 

fara कारणत्वादिश्वरेताः। सव्व; प्रजा यत्सकाभादुद्ववन्ति स प्रजाभवः! प्रकागरूपल्वाददः। 

कालात्मना स्थितो विष्णुः संवत्सर इत्युक्तः । दुराधर्षो$जगरवद् ग्ट होतुमशक्छल्वात् इति 

व्यालः | प्रतोतिः पन्ना परलय: | wae नह्य इति युः | gant दभ॑नोयानि प्रत्यक्षाणि यस्य 

स सव्वं दशनः | सर्व्व कत्वात् । (विष्वतचन्तुः, “विष्ठाम् इति युतः ॥ २२॥ 
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अजः सव्व्॑वरः सिचः सिद्विः सर्व्वादिस्च्युतः। 
 दषाकषिरभेयाव्छा सव्वयो गविनिःखतः ॥ <५-१०२ ॥ २४ ॥ 

वसुर्वसुमनाः Ta: समात्माऽसम्मितः समः । 
अमोघः पुण्डगोकाक्तो aunt ठषाक्ततिः ॥ १०४-११३ ॥२५॥ 

न जायत इत्यजः । “A जायते न जनिष्यते" इति AAs 
न् जातो न च जायेयं न जनिष्ये कदाचन । Baw: सब्बैभरूतानां तस्मादहमजः a | 

इति महाभारते | सव्वेषामोण्वराणामपोष्वरल्वात् BAT! | “एष सर्व्ेष्वरः इति सुतैः । 
नित्यनिष्पन्नरूपत्वात् faa: । सव्वेवस्तुषु चिद्रूपत्वात् सिद्धिः | निरतिश्यफलरूपत्वादा fare: | 
amett विनाशित्वादफलत्वम् | सव्वेभ्रूतानां कारणत्वात् सर्व्वादिः | सखरूपलामर्ध्यात् न चतो 
न च्यवते न चविष्यते सोऽच्युतः! ‘nad शिवमच्युतम्" इति 48:1 तथा च भगवदचनम् \ 
“वच्ान् न ुतपूर्ववोऽहमच्युतस्तेन qa? aa waa wat ठषः । कात 
तोयाह्ूमिसुत्पाख रकितवान् कपिवेराहः हषाकपिः हषरूपतवात् कपिरूपलवात् | ६ 
कपिव्वेराहः 269 घश्च ay उच्यते । त्माद्हषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रनापति; । 

इति aaa | इयानिति सातु परिच्छेतुं न शक्ते आत्मा यस्य सोऽनेयाव्मा | 
सर्वसम्बन्धविनिगेवः सव्॑योगविनिःखतः। सङ्गो छययं पुरषः" इति युतेः। नानाशास्ोल् 
योगवलादपगतत्वादा स्वयो गविनिःखतः ॥ २४ ॥ 

वसन्ति सन्वैभूतानि अरत तेषु अयमपि वसतीति वा ag: । "वसूनां पावकथास्मि इत्युको 
वा वसुः | वदुश्ब्देन धनवाचिना प्राशस्त्यं लच्यते । प्रशस्तं मनो यस्य स वसुमनाः । रागदेषा- 

` दिभिः क्ेशेैदादिभिच्पक्ेनैः यतो न-कलुवितं चित्तं ततस्तन्ननः प्रयस्तम् । अ्रवितथरूपत्वात् 
qe सत्यः | सव्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्मः इति Wai | qatquiaaarer) ‘aq त्यचाभवत्' 
इति. युतेः। सदिति प्रायः तोति ag afafa चादित्यः तैन Naeger सच्यः | 
सदिति प्राणास्तोत्यन्नं यभित्यसावादित्यः इति ad; | सत् WYSE सच्यः। समर आत्मा 
मनो यस्य रागहेषादिभिरद्षितः सव्वं भूतेषु सुस एक AAT al aman) सम आत्मेति 
विध्यात्" इति युतैः । सर््व॑रपरिच्छिन्नोऽमितोऽसन्ितः | SCAT: परिच्छिन्नो मितः 
सुन्मिलो वा। Satay सब्ैविकाररदितत्वात् समः। मया लच्छा सद॒ ada इति 
वासमः। पूजितः स्तुत; संस्मृतो वा सर्व्वफलं ददाति न sat करोतोति अमोघः। 
-अवितथसङ्कल्यत्वादा । “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः? इति 2a) दयाख्यपु ख्डरेकमश्ुते 
amit ततोपलभ्यत इति पुच्डरो काचः! ‘aq घ॒ण्डरोकं पुरमध्यसंस्थम्" इति aa 



खो विष्छसदखनामस्तोत्रम् । . i १२५ 

रुद्रो वहशिरा बसुर्विंश्वयोनिः शुचिश्रवाः | 

HAA, शाभ्व तस्थाणुव रारोहो महातपाः ॥११४-१२२॥२६॥ 

aan, सर्व्यविह्ानुर्विभव केनो जनाद नः । 

वेदो दबिदव्यज्खो वेदाङ्गो वेदवित् कवि; ॥१२३२-१३३॥२७॥ 

अक्षिणी पु्डरोकाप्ने यस्येति वा। wheat wa यस्य स हष कना । wae 

sata: शरोर यस्य a gata: (न्ध तखापनार्थाथ सम्भवामि ga युगे' इति भगवदच- : 

नात् ॥ RYU 

संहारकाल प्रजाः संहरन् रोदयतोति az) सदन् राति ददातोति वा। रु दुःखं दुःख 

कारणं वा द्वाबयतोति ar agi रोदनाद्रावणात् वापि सुद्र इत्यच्यते | 

qe ुःखडेतु वा विद्रावयति स प्रभुः । az इत्युच्यते तस्प्ाच्छ्विः परमकारणम् ॥ इति ॥ 

बहनि शिरांसि यस्य स agiae: | "सहखभोषा पुरुषः” इति चतः । विभक्तिं लोका- 

निति aa विश्वकारणत्वेन विष्वयोनिः। चोनि -अवांसि नामानि अवणोयान्धस्येति 

श्विश्ववाः। न विद्यते खतं मरणं यस्व सोऽखतः। 'अजगोऽमरः' इति शुतैः। शाश्वतच्चासो 

खाखञेति स यग्बतस्याखुः | वर आरोोऽङ्गं यस्येति वरारोह; । वरमाशोणं यस्मिनिति 

at) आरूढानां पुनराहच्यसम्भवात् । “न च पुनः अवतेः इति aa: । यं aver न निव- 

Say इति वचनाच्च । महत् सत्यविधयं खषटिविषयं वा तथः ज्ञानं यस्य स महातपाः | यस्य 

ज्ञानमयं तपः इति मन्तरवर्णीत् | रेष प्रतापो वा तपो मददस्येति वा महातपाः ॥ २६ ॥ 

ada गच्छतीति aan | कारणत्वेन व्यासल्ात् सव्वैत्। aa वेत्ति विन्दति इति वा - 

सब्बैवित्। भातोति ata: तन्ेवभान्तमनुभाति सव्वेम्' इति aa | qafeand तेज 

fa qaqa! सब्ैविच्वातौ भातशेति asfaata:| विश्वमञ्चति पलायते दैत्यसेना यस्य 

रणोद्यो गमाचेपिति विष्वक्सेनः । जनान् gaataeata feafta नरकादोन् गमयति 
g 

इति वा जनादनः। जनैः पुरुषाथेम् अभ्युदयाधवमलचचणं याच्यते इति वा जनाद नः | वैदय- 

alfa बेदः। 

तेषामेवालुकम्ाथंम दमन्न(नजं तमः | 

इति भगवद चनात् | gage वेत्तोति वेदवित् | 
ना्याम्याक्षभावस्यो ज्ञानदोपैन भाखता ॥ 

'वेदक्देदविदेव चाहम् इति 

भगवद चनात् | 

सर्ववं वदा; aafaan सशाखाः सव्वं यज्ञाः 

विदुः aw ब्राह्मणास्तत्वतो ये तैषां राजन् 

8 

qa इज्याय कष्णः | 

AAA समाप्ता; ॥ इति महाभारते | 
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MAA: सुराध्यच्चो waa: HATA: | 
चतुरात्मा चतब्येश्चतदेष्रश्च तभजः ॥ १२४-१४१॥२८॥ 

साजिष्गार्भोजनं भोक्ता सद्िग्णा्जगटादिज 
अनघो विजयो जेता विष्वयोनिः Gag: ॥ १४२-१५० ॥ EN 

उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूज्जितः | 

अव्यङ्गो ज्ञानादिभिः परिपूर्णोऽविकल उच्यते | AFT व्यक्तिनं विद्यते वा अव्यः 4 
^ अव्यक्तोऽयम् इति भगवदचनात् । वेदा अङ्गभूता यस्येति वेदाङ्गः। वेदान् वेत्ति विचारथ- 

तोति वेदवित् । क्रान्तदर्श कविः सर्वक । “नान्योऽतोऽस्ति ger इति शुतेः। “कावि. 
WA इति waauiq ॥२७॥ 
`  लोकानध्य्तयतोति लोकाध्यच्तः सर्वां लोकानां प्राधान्येनोपद्र्टा । लोकापालादिसुरा- 
WHATS WIG) wraat साक्तादोच्तते अतुरूपं we दातुं तस्माच्प्ीध्य्त, | 
MASIT छतः कारणरूपेणाऽकतश्च क्षताक्षतः। सर्गदिषु एथग्विभूतयः चतसः aaa: 
यस्य स चतुरात्मा | 

ब्रह्मा Mer, कालस्तथैवाऽखिलजन्तवः। विभूतयो हरेरेता जगतः wesaa: | 

विष्णुम॑न्वादयः कालः सर्व्वभूतानि च दिज । खितैर्जिमित्तरूतस्य विष्णोर विभूतयः ॥ 
रुद्रः कालोऽन्तकालश्च समस्तायैव जन्तवः! BAe प्रलयावेता जनादनविभूतयः ॥ 

इति विष्णुपुरा्े। | 
व्य्ाानं चतुश्च तु वासदेवादिमूर्तिभिः। ख्ष्यादौनि करोतोति चतुव्यह उदातः ॥ 

। इति व्यासव वनात् ॥ दंद्रा्लस्ो वस्य स चतुद्रो रिंहविग्रहः। शद्ग्ादण्यादा खष्ग 

दंद्ेतय॒च्यते। चत्वारि खङ्गाः इति तैः । चत्वारो सुजा aaa agus: ॥२॥ 

प्रकाश्नैकरसत्वाद्ः श्वाजिष्णुः। भोज्यरूपतया प्रलतिभ्धाया भोजनमिनत्युच्यते। परुषः 

हिरण्याच्चादोन्. सते अभिभवतोति सहिष्णुः । हिरख्य- 
गरूपेण जगदादाबुत्द्यते खयमिति जगदादिजः । न विद्यतेऽघो यस्येत्यनघः। ्पदत- 
UIA इति 34:1 विजयते ज्नानतैराम्या दिभि्यपेविश्वमिति विजयः | यतीऽतिेते स्व॑. 

भूतानि स््रभावतोऽतो Gari fad योनिरस्य विश्ठश्वासौ योनिधेति वा a विश्वयोनिः। 

युन: पुनः Wty वसति कतेत्रन्नरूपैणिति युनव्व॑ खः ॥ २८ | 

इन्द्रसुपगतोऽलजत्वेनेति sie: । यद्वा उपरि इन्द्रः उपेन्द्रः | 

ममोपरि aed स्थापितो afar: | उपेन्द्र इति क्ष्ण त्वां गार न्ति भुवि देवताः ॥ 

रूपेण तां भुङक्ते इति tat! 



-खोसोविष्णुसदखनामस्तोतम् | २७ 

अतोन्द्रः संग्रहः सर्गो Barat नियमो यमः ॥१५१-१६२ ॥ २० ti 

बयो वैद्यः सदायोगो TET माधवो मधुः | 

अतौन्द्रियौ महामायो महो्याहो महावलः ॥१६२-१०२॥२१॥ 
0 £ fi 0 

महाबुदिमहावोरय्यो महाशक्ति्मदायुतिः। 

इति ओहरिव॑शव चनात् । बलिं वामनरूपेण याचितवानिति बामनः। संभजनोय इति वा | 

‘qa वामनमासीनं विभ्वे देवा उपासते इति मन्त्रवर्णात् । स एव aaa क्रममाणः 

प्रांश्रभेदिति aia: | 

ala तु पतितत स्ते वामनोऽभूदव।मनः। सव्वैदेवमयं रपं दशैयामास वै प्रसुः॥ 

मः पादौ at: भिरवाऽस्य चन्द्रादित्यो च चक्लुषो । 

इत्यादि विश्वरूपं दशैयिला | 

तस्य विक्रमतो भूमिथन्द्रादिलयो स्तनान्तरे । नभः प्क्रमम।णस्य नाभ्यां तौ समवस्थितौ ॥ 

दिवमाक्रमम।णएस्य जानुमरुले व्यवसितो । 

इत्यादिना प्रा त्वं दशितं ओद रिव॑भे। 

न मोघं चेष्टितं यस्य सोऽमोघः। स्मरतां स्तुवतां खण॒तासधतां पावनलात् of: | 

“अर्भ मदाश्टविः इति मन््रवर्पात् । बलप्रकैशालिलादूज्नितः । अतीन्द्र स्थितो 

ज्ननैष्ठधादिभिः स्रभावसिदेरिति अतोन्द्रः। सर्वव प्रतिसंग्रहात् संग्रहः । Seay 

qigqara सगैः। एकरूपेण जन्मादिरहिततया watsafara भरावा येन स ताला । खेषु 

खेष्वधिकारेषु प्रजा नियमयतोति नियमः | अन्तर्यच्छतोति aa ll २० ॥ ‘ 

निखयसार्थिभि; बेदनारतवादे यः | wat वेदिढटलात् वैद्यः | सदा आविभूतखरूपः 

ल्यात् सदायोगो । धत्राायाऽदुरादोन् बोरान् Road हन्तोति वोरहा। मायाः 

विद्यायाः पतिः माधवः | 

. मा विद्या च हरः प्रोक्ता त्या. ईशो यतो भवान् | 

तस्मान्माघवनामाऽसि धवः खामोति शब्दितः॥ 

इति ओहरिवं शे । यदा मा watt: धौः सरतो ते भ्रवतोति माधवः | निपातनादोकार 

जोध; । यथा मघ परां परोतिमुत्यादयति तथैवाऽ्यमिति मधः | “्रशब्दमसखरशंम्' . इत्यादि 

ga; शब्दादिरहितलाव् इन्द्रियाणामविषथः अतौन्दरियः। विना माधामपि मायाकारिखात् 

महामायः | मम माया दुरत्यया" इति भगवदचनात् | जगदुत्पत्तिशितिलयकरणे dae: 

त्वात् महो साः | बलिनामपि बल्षद्लान्महाबलः ॥ ३१॥ 

बुद्धिमतामपि बुदिमच्तान्ह्ाबिः | मह ुत्पत्िकारणम् अविद्यालक्षणं वोथमस्येति महाः 



~ 

RS सखोयोविष्णुसदखनामस्तो वम् | 

 अनि्हश्यवणुः योमानमेयात्मा महा द्व् ॥१७२-१८०॥२२॥ 
, मच्ष्वासो महोभर्ता श्रोनिवासः सतां गतिः | 
Wie: सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां प्रतिः ॥१८१-१८८॥३२॥ 
मरोविदमनो va; सुपर्णो भुजगोत्तमः | 

` हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ १८<-१६७।२४॥ 

Wt) मतो शक्तिः सामय्यैमस्येति महाशक्तिः! महतो द्युतिः बाद्याभ्यन्दरोया चास्येति 
महाद्यतिः। “स्वयं ज्योतिः ज्योतिषां ज्योतिः इति च ga:1 इयानिति fate यन्न शक्यते 

WH स्वस वेद्यत्वात् deine वपुयेस्य इत्यनिर्देश्यवपुः | रेष्वथ्चलचणा समग्रा खोर्यस्य स 
ओमान् । aa: प्राणिभिरमेया बुदिरात्मा यस्य सोऽदेयात्मा | मदान्तमद्विं मन्दरं गोवद्ेनच 
अखतमथनं Wad च छतवानिति मह्ाद्वि्टक् ॥ ३२ ॥ 

महानिष्वास इषुचेपो waa यस्य स महेष्वासः । णकोऽखंवाञ्ुतां मों बभारति Waray | 
यस्य वच्तस्यनपायिनो योनिंवसति स ओोनिवासः । wat वैदिकान। साधूनां पुनषार्थीवासि- 

छेतुः सतां गतिः। न केनापि प्रादु्भावेष निरु इत्यनिरः। सुरान् Waste इति 
मुरानन्दः | १ 

नष्टां रै धरणी पृन्वंमविन्दं वै गुहागताम्। गोविन्द इति तेनाहं देवर्व्वाम्मिरभिष्टतः 4 
इति मोच्तधग्पैवचनात् गोविन्दः | 

ad किलैन्द्र देवानां लं गवामिन्द्रतां गतः। 

गोविन्द इति लोकास्वां स्तोष्यन्ति भूवि शाश्वतम् ॥ 

गौरेवैषा तथा वाणो ave यदिन्दते भवान् | गोविन्दस्तु तलो देव सुनिभिः कष्यते भवान् | 

इति ओहरिवंे। गां वाणीं विन्दतोति मोविदः तेषां पतिः विषति गोविदां 
पतिः ॥ 22 I | 

तेजखिनामपि मरोवित्वात् तैजसत्वा्मरोचिः । तिजस्तेनखिनामहम्' इति भगवदचनात्। 

स्वाधिकारात् प्रमाद्यतः प्रजा cafad शोलं यस्य aaaafzeau स दमनः। ada इति 

Metra भावितः संसारबन्धं हन्तोति da: । एषोदरादित्वात् साधुत्वम् । via गच्छतीति 

सव्वैशरोरेष्विति वा । “हंसः श्विषत्' इति मन्तवर्त्। Matta सुपणेः। श्वा 
aout इति तिः । भुजेन गच्छताम् उत्तमो भुजगोत्तमः । हिरण्यमिव कल्याणो नाभिरस्य 
हितरमगोयनाभित्वादा हिरण्यनाभः । वदरिकाखभे नरनारायणरूपेण शोभनं तपक्षरतोति 

सुतपाः । मनसखेन्दरियाणाच्च Gat परमन्तपः इति स्मरणात् । पद्ममिव acs इति 



ओओथोविष्णुसहसनामस्तो वम् | २९ ` 

sag: anes सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः | । 

अजो दुषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥१९८-२०८।२५॥ 3 

गुरुगरुतमो धाम AA: सल्यपराक्रभः। 

निमिषोऽनिमिषः खम्बो वाचस्यतिक्दारधौः ॥२०९-२ १८॥२९॥ 

अग्रणोर्ामणोः arena नेता समोरणः | 

सहखमूर्खा विश्वात्मा सहसाच्च: सहखपात् ॥२१८-२२६॥२५ 

BUTS नामो मध्ये प्रकाशमानाहा पद्मनाभः। प्रषोदरादिलात् HAA | प्रजानां पतिः 

प्रजाधतिः॥ २४ ॥ 
1 

यतो ल्युः विनाशस्तदेतुवा न awd अस्य इत्यख्लयुः । प्राणिनां Hale 

सखाभाविकेन नोभेनेति aden fendi सिंहः । षषोदरादिलात् साघलन् | कामपालः ` 

gang wats इति सन्धाता | फलभोक्ता च स एवैति सच्िमान् | सदैकरूपलात् fat) 

अजति गच्छति faafa इति वा अजः । afad ag दानवादिभिः न शक्येत इति SHOT: | 

सुतिस्मृव्यादिभिः सर्ववेषामनुशिषटिं करोतोति “great ) वित्षेण शरुतः सत्यज्ञा नादिलललण 

आता Tat agar) सुरारोणां निहन्तृलवात् खरारिहा ॥२५॥ : 

स्व्व॑विव्यानामुपदेष्टलात् सर्व्वेषां जनकलवादा गुरः | विरिक्वपादोनामयपि ब्रह्मविद्या 

प्रदायकत्वाद् Tada: | श्वो ब्रह्माणम् इति मन्त्रवर्णात् 1 धाम ज्योतिः | Fae : 

चरं ज्योतिः इति मन््रवर्णत्। सव्व॑लोकानामाखदलाचा gra) परं ब्रह्म परं धामः 

इति सुतैः । सत्यवचनलच्तणधरूपत्ात् स्यः। तस्मात् aaj परमं वदन्ति" इति युतैः | 

सत्यस्य सत्यमिति वा सत्यः। श्राणा वै aa तेषामेव सत्यम्! इति शुतः। सत्योऽवितथः 

पराक्नमो यस्य सः सत्यपराक्रमः | निमोलिते यतो नेते योगनिद्रारतस्याऽतो निमिषः। 
निल 

प्रबुदस्यभावल्वात् अनिमिषः मत्स्य रूपतया आ्रमरूपतधा AT | ्रजयन््याख्यां भूततस्मावरूपां 

asi नित्यं विभर्तोति खम्बो । वाचस्यतिरूदारधोरिति पद्यमेकं नाम् । वाचो विद्यायाः 

ufaataata: | सव्यथविषया घोः बुद्िरस्येति उदारधौः ॥२६॥ 

शममर प्रष्टं पदं नयति सुसुत्तुनिति अग्रणोः। भूतघ्रामस्य नेढलात् aay: | ओः 

कान्ति; सव्वातिशायिनो अस्येति ओमान् | प्रनाणालुग्राडकोऽमेदकारक
ः तकता न्यायः | जगु" 

दयन्निर्व्वाहकलान्नेता । ष्वसनरूपैण शरूतानि चे्टयतोति समोरणः। Arar मूर्ानोऽखेनि 

सहसरमूी । विष्ठस्यासा विण्वासा। सदखाख चोरय स्येति सहसखात्तः | सदख्राणि पादा 

अस्येति सदहखपात्। ‘aganial पुरषः azar: सहखपात्' इति मन्तवर्णत् ॥ २७॥ 

तं aa पश्यति 



~ २० १८५५ खोयोविष्णुसदखनामस्तो चम् | 
भादत्तनो fame संहतः daca: | 

 अःसूव्तको वङ्किरनिलो धर गौधरः ॥२२०-२२५॥३८॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विष्दघ्ठ ग्वश्वभुग्विभुः | 
सत्कर्ता AHA: साघुजजकनारायगो नरः ॥२२६-२४९।२९॥ 

manfad संसारचक्रं wants sada | शरोरवन्धनान्निहत्त आत्मा qeqaafa निहत्ताता । आच्छादिकया अविद्या संहतत्वात् daa: सम्यकाप्रमर्हयति रद्रकाला- व्याभिः विभरूतिभिरिति संप्रमश्नः | wast प्रवत्तेनात् wa we: dada: सम्यक्वत्तंकः। वदनाइद्धिः। अनादितः अनिलयो वाऽनिलः | अनादानादा AAT अनिलः। ओषङ्पैण वरादरूपेण वा घरण घन्ते इति धरणोधरः ॥=॥ 
शोभनः प्रसादोऽस्य अपकारवतामपि शिगशुपालप्रतोनां मोत मयच्छतोति सुप्रसाद; | रजस्छमोभ्यामकलुषितम् अन्तःकरणमातमा यस्येति प्रसन्नाता । यदा प्रसन्नख्रभाव; कारुणिक 

इत्यथः | अवाघसत्व॑कामलादा कलणाद्र॑खभावत्वादा प्रसनाता 1 विश्व ष्णातोति 
विश्वष्टक्। जि war naar) fa’ yeas युनक्ति पालयतीति वा विष्वक् । डिरख- 
गर्भादिरूपेण विविधो भवतोति fag: 1 नित्यं faye’ दति मन्त्रवर्णात् । सत्करोति 
पूजयतोति सतृकर््ता। पूजितेरपि. जितः सत्ल्ञतः। न्वावेऽनुहलितया साधयतोति arg: | 
साध्यमेदानुपादानात् साव्यमातसाधकोवा। जनान् संहारसमयेऽपद्कु$ऽपनयतोति we: 
अधवा जहाति अविदुषो भक्लान्नयति परं पदमिति ag: i नर अ्रामा ततो जातान्धाकाशा- 
दोनि नाराणि तानि काथाश््रयं कारणात्मना व्याप्नोत्यतश् तान्यायतनमस्येति नारायणः; | 
aq किञ्खिल्नगत् सव्व ead खूयतेऽपि वा । अन्तव्यैडिश्च तत् सर व्याव्य नारायणः खितः ॥ 

इति मन्वर्णात् | 
नरान्वातानि तत्वानि नाराणौति ततो fae) तान्येव चायनं त्च वेन नारायणः स्मतः ॥ 
इति हरिकेश । नाराणां जोवानाम् अ्रयनल्वात् प्रलये इति वा। यत् प्रयन्ति 

अभिरुविशन्ति" इति was 
आषो नारा इति प्रोल्ला जापो वै नरद्चनवः। ता यदस्यायनं ga तेन नारायणः Stal 

इति (मनु)व्यासवचनादा नारायणः | 
नारायणाय नमः इत्ययमेव सत्यं संसारघोरविषर्धडरणाय AM | 

` We भव्यमतयो यतयोऽस्तरागा उच्चैस्तरासुपदिथाम्यस दैवाः ॥ 
इति खोच्लिंहपुरागे । “नयतीति नयः प्रोक्तः परमात्मा खनातनः इति व्यासवचनम् pee 



ओयोविष्णुसहसखनामस्तोचम् | 

असंस्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः treaty: 

सिद्यायः fasasen: सिदिदः सिद्धिसाधनः ॥२४७-२५६॥४०॥ 

हवा हषभो विष्णुवंषप्व्वा षोदरः। ् 

वद्धनो ब्मानश्च विविक्तः श्ुतिसागरः ॥२४९-२६४।४१॥ 

सुभुजो SSC वाग्मो महेन्द्रो वसुदो वसुः । 

नैकरूपो ठदद्रुपः भिपिविषटः प्रकाशनः ॥=५५-२७६।४२॥ 

afaq संख्यानामरूपमेदादिः न विद्यते सोऽसं ख्येयः। ata आता खरूपं यस्येति 

anna) श्रतिभेते aq अतो विशिष्टः! "विश्वतः परमम्" इति युतैः । शिष्टं यासनं 

करोतीति शिष्टक्रत् | शिष्टान् करोति पालयति इति वा । सामान्यवचनो धातुः विशिष्टवचनो 

zu, Ga काष्ठानोत्याहरणे यथा तहदिति ar श्चि; निरज्ञनः। feat निठततोऽवयै- 

मानः अर्धोऽयेति सिदार्थः। "सत्यकामः, इति gai) fast fama: लला हि 

सङ्कल्य; । “सत्यसङ्कल्यः" इति ae) fasta फलानि ae स्वाधिकारानुरूपनो 

ददातोति सििदः। fae: साधकत्वात् सििसाधनः ॥४०८ 

हषो धमः Ge तदेव अदः Masa seals: क्रतः a | स यस्यास्ति स 

इषा | वेत्येष भक्तेभ्यः कामानिति goa: | ae aa \ Bes विषुः विकरमणत् इति 

व्या्चनोकषम् । ठषरूपाणि सोपानपर्वाणि परं घासाररुचोम aaa ठषपव्वा | परजाः वेव्युदरं 

यस्य स दषोदरः। वचैयतोति aga, प्रपञ्चरूषेण वम इति उदेमानः। इयं वदैमानोऽपि 

ganafasatta विविक्तः । . श्रुतयः सागरा sara निषोयन्त इति शुतिसागरः ॥ ४१॥ 

शोभना भुजा जगद्रच्वाकारका अस्येति TY | एथिव्यादोनि लोकधारकाणि धारयन् 

अन्ये; घारितुमशक्यल्वात् न केनापि धारयितुं शक्यत इति eau! दुःखेन सुमु 

aia. दयेन घाओचत इति वा gael यतो निःखता ब्रह्ममयो वाक are = 

विन्द्रखेति aes | ईबराणामपोश्वरः | वसु धनं ददातोति ase! | वदानः 

इति श्तेः । श्राच्चछादयत्यासनः स्वरूपं माययेति वा वसुः ष अन्तरि एव वसति नान्यत्रेत्यसा- 

शारचेन वसनेन वा वसुः । "वखन्तरिच्सत्' इति atl एकी 5 ees विद्यत इति. 

Sawer | “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते इति gat! “ज्योतींषि equate विष्णुः 

इति MAMI | TATA वराादिरूपेण वसुधा लं चिभ्रदशादरूपम सवेति Began | 

fan; पशवः ay fanfa प्रतितिष्ठति यज्नरूपेणेति शिष्टो यज्नमूत्तिः।, यज्ञो 



देर । । ओयोविष्णुसहखनामस्तोचम् | 

ओजस्तजोदयुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः | 
Ra, स्यशाच्चरो सन्वश्चम्द्राशुर्भास्करब्युतिः ॥२७५-२-२।४२॥ 
AAAs भानुः शश विन्दुः सुरप्रव रः | 
ओषधं जगतः सेतुः सल्यधर्म्ब॑पराक्रमः ॥२८२-२८९॥४४॥-- 
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः | 
MAR WARY कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः Re ०-२९९॥५५॥ 

वं विष्णुः पशवः शिपिय॑न्न एव ong प्रतितिष्ठति इति श्रुतेः । शिपयो रश्मयस्तेषु निषष्ट 
इति वा । 
ओत्याच्छयनयोगाच मोलि वारि प्रचचते । तत्पानाद्रचषाच्चैव शिपयो रश्मयो मताः | तेषु प्रबेादिश्वेशः शिपिविष्ट इहोच्यते । इति ॥ 

स्तषा प्रकाश्ननग्रोलत्वात् प्रकायनः॥ ४२॥ 
ओजः प्राणवलम् तजः भोगादयो गणः युतिः Afra धारयतीति ओजस्तेजो तिधरः | 

waa ओजस्तेज इति नामयम् । बलं बलवतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्' दरति अग 
नात्। afi ज्ञानलच्णां दोषं धारयतोति युतिधरः। प्रकाशलक्तण, श्रात्मा यस्य सः प्रका 
शामा। सविव्रादिभिविभूतिभि्वििंश्व' प्रतापयतोति प्रतापन; | धनयज्ञानवेराग्येष्वव्धादिभिः 
Suda छः | MSA उदात्तम् ओडारलक्षणम् अर्तरमस्येति Gea | ्टग्यजुःसामः- 
लक्षणो मन्तः। AMA AAT मन्तः संसारदुःखतिग्मां एलापत्रयतापितचेतां चन्द्रं रिवा- 
$न्नादकारकलाचन्द्रा खः | भास्करब्युतिसाधम्धात् भास्करुतिः ॥४३॥ 

मध्यमाने पयोनितौ अरतांगोन्द्रस्योद्गवो यस्मात् सः अरतांशृङ्धवः। भातीति भानुः । 
तमेवभान्तमलभाति aay’ इति ga: | शश इव विन्दुलाज्छनं यस्य स शथविन्दुखन्द्रः तदत् 
प्रजाः पुष्णातोति शशबिन्दुः | पु णामि चौषधोः स्वाः सोमो भूत्वा रसातमकः इति भगवद- 
चनात् । सुराणां णोभनदातृणं देवानां वा इश्वरः Brat | संसाररोगमेषजलत्ात् ओषधम् । 
जगतां समुदरणडे तत्वात् असम्भेद करत्वादा सेतुवत् वर्णा्मादोनम् जगतः सेतुः । "पष सेतुल्रि- 
धरण agi लोकाना ल्सम्बेदायः इति ga: | सत्या श्रवितथा घम्म॑ज्ञानादयो गुणाः पराक्रमश्च 
यस्य स सत्यधस्यपराक्रमः॥४४॥ 

भूतभञ्यभवतां भूतग्रामाणां नाधः । तैः याचते तान् उपतपत्या यास्ते सेषामिष्ट इति 
भूतभव्यभवन्नाघधः | aad इतिं पवनः । “पवनः पवतामस्मि इति भगवद चनात् | पावय- 
तोति पाबनः। ~ भोषास्माडातः पवतः इति 4a: | अनान् प्राणान् Awad लाति करोतौति 



खो योविष्णुसहखनासस्तो म् । रे 
युगादिक्षद् युगावर्तो नैकमायो महाशनः । 
FEM व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् ॥२००-३०७॥४६॥ ` 
दशोऽवििष्टः शिष्टः शिखण्डो agar हषः | 
क्रोधहा MATA विष्ववादरमदहो धरः ॥३०८-३१८॥४७॥ 
अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः | 

Sa, Waa: | अनान् लातोति वा नलतेगन्धवाचिनो नुपू हा । अगन्ध मरसम्” इति सतः । 

ad पथाप्रमस्य न विद्यत इति वा अनलः । कामान् हन्ति भुसुचुणां भक्तानां हिंसकानाचेति 

कामहा | साल्िकानां कामिनां कामान् करोतोति कामक्षत् | कामस्य TIAA जनकलवाहा 

कामक्षत्। अभिरूपतमः कान्तः। कोस्यते पुरपाथैकाङ्किभिरिति कामः। भक्तेभ्यः 

कामान् प्रक्षेप ददाति इति कामप्रदः । प्रकरेण भवनात् प्रभुः ॥ ४१५॥ 

game धा कचात् बुगादिकत्। युभानाभादिसारम्भं करोलोति वा । युगानि 

छतादोनि masala कालामनेति gman: | एका माया न विद्यत amt माया वहतीति 

नैकमाय; | “न लोपो नजः, इति नकारलोपो न भवति । जक्तारानुबन्धरदितस्यापि नकारस्य 

प्रतितैधवाचिनो वियमानलात् | कल्यान्ते स्वव॑ग्रसनात् महदशनमरस्येति महाशनः |  सन्व॑घाम् 

बुदीन्दियाणामगम्योऽदभ्यः । स्थूलरूपण avg इति स्थूलः | व्यक्तं रूपमस्येति स्वयंप्रकाशकलात् 

योगिनां व्यक्तरूपः इति वा । सहल्ताणि सुराणा qa जयतोति aeafaq) स्वार 

भूतानि युदक्रोडादिषु सब्व॑त्ाचिन्तयशक्तितया जयतोति अनन्तजित् | ४६ ॥ 

परमानन्दात्मकत्वेन प्रिघः इष्टः । यज्ञेन पूजित इति वा । सर्ववषामन्तर्यामित्वेन अ्रविशिष्टः। 

विद्धानां faguifae इनि शिष्टः । श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथेमहं स च मम faa? इति मगः | 

 कलापोऽलङ्गारो$ म्यास्तोति 

agar पिषटरिटः पूजित इति ~ वा शिष्टेष्टः । fae. sare 
गिषर्डो MaMa | यतो नह्यति भूतानि araatsat AFT! कामानां वषेणात् 

धर्रूपत्ाद् हवः धम्म; | 
. 

हषो fe भगवान् धशः स्मृतो लोकेष भारत | jancatacrenatata मां ठष इत्युतः॥ 

दूति महाभारते। साघुनां क्रोधं हन्तोति क्रोधहा | असाध॒षु क्रोधं करोतोति करोधल्लत्। 

क्रियत इति जगत् कार्यजातं तस्य कर्ता । “य एतेषां पुरषाणां ant य्य वैतत् aaa 

वदितव्यः, इति शतैः । क्रोधक्तां देत्यादोनां कत्ता छेदक इलयेकं वा नाम् । विश्वेषामाल- 

aaa fra वाहवोऽस्येति विः्ववादुः। विश्वतो वाहः इति युतः । महीं पूजां धरणीं 

वा धरतोति महोधरः । ४७॥ 

aga इति जायतेऽस्ति वदेते परिणमते anata विनश्यतीति षड्भादविकाररहितल्वाद- 

4 



if sa १ eh, ४, ; 

` इति वा स्कन्दधरः। धरं वदति समस्तभूतजन्मादिलच्वणामिति ya: | 

. यथासंख्यं प्राणं बलं ददाति दति वैति प्राणदः। अदित्यां कश्यपादासवास्याः 

` ३४ bee APN विष्णुसदखनामस्तोवम् | 

अपां निधिरधिष्ठानमग्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥२१९-३२२७॥४८॥ 
ध ॥ 

= 

^ स्कन्दः स्कन्दधरो Yast वरदो वायुबाहनः। 
ss वासुदेवो इहडानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥३२८-२३६॥४९॥ { 

 . अशोकस्तारणस्तारः श्रः भौरिजनेग्रवरः | 
अनुकूलः शतावत्तः vst पड्मनिमेचच णः ॥२२७-२४९॥५०॥ 

a) “शाग्बतं शिवमच्युतम् इति चते: । जगदुत्पत्यादिकमयमिः omg इति प्रथितः + ue cM ९८५. हो ths ; । 
 खूजात्मना प्रजाः प्राणयतोति प्राणः। श्राणोऽद्दमच्िः इति aga: | चराणामचरा 

¦ = नजो जात इति 
वासवालजः । अगो यत्र निधोयन्ते सोऽपां fafa: सरसामस्मि सागरः इति योता 
अधितिष्टन्ति भ्रतानि उपादानकारणत्वेन ब्र्मोत्यधिष्ठानं । “मत्स्थानि सव्व॑भूतानिः प 

भगवदचनात् | अधिकारिभ्यः फलं कम्भीनुरूपतः प्रयच्छन् न ममाद्तोति अग्रसत 
` खे afefa खितः प्रतिष्ठितः। `स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिन्नि' इति युते; , : ध ! 

स्कन्दत्यतरूपैण खवति वायुरूपैष शोषयतौति वा me) स्कन्दं ahaa धारयति, 

अभिमतान् 
वरान् ददातोति वरदः । वरं दकिणां वा ददाति यजमानाकारेणेति वा । भमौ; वै वरदः” इति 
युतः। वदतः सप्त आवह्यादौन् वाहयतोति वायुवाहनः । वसति वास्यत्याच्छादयति 
खयं aafafa वा ag: | दौव्यति क्रोड़ते विजिगोषते व्यवहरति tat चयते कामयत. 
गच्छतोति वा देवः argatat देवेति वाददेवः। 
छादयामि sated yar सू इवां शभिः । सब्वेभूलाधिवासञ्च वासुदेवस्ततः aa | 
वसनात् सर््व॑भरूतानां वघरत्वाहेवयोनितः। वासुदेवस्ततो Fat योगिभिस्त्वदर्भिभिः ॥ 

इति उद्योगपर्वणि । 

aaa saa वसत्यत्रेति वे यतः। ततः स वासुदेवेति विदद्धिः परिप्यते ॥ 
सर्व्यीणि aa भरूलानि वसन्ति परमात्मनि । भूते च स स्वात्मा agama: स्मृतः ॥ 

` इति विष्णुपुराणे । ` : 

दन्तो भानवो यस्य wraqeafanias: | fad जगद्धालयन्ति स छडानुरुच्यते ॥ 
आदिः कारणं स चासौ देवश्चेति आदिदेवः। व्योतनादिगुखवान् देवः। सरतां 

घुरदारणात् पुरन्दरः । (वाचं यमयुरन्दरो चः इति पाणिनि वचनात् igen 

भोकादिषड्म्पिं वन्नितोऽश्योकः | संसारसागरात्तारयतोति तारणः । गभेजन्जराल्युलच्च- 
खात् भयात् तारयतोति तारः | विक्रमवत्तया शूरः। शुरस्याऽपत्यं वसुदेवस्य सुतः भोरिः॥ 



‘saga पुरुषं पणम् इति इविष्टं यते । alata 

चयो विषषदखनामस्तोचम् | a 

पद्मनाभोऽरविन्दाचः पद्मगर्भः TTT १ / 
महरि दलो वद्वात्मा महानलो गरुड़जः ॥२४७-२५५।५१॥ 3 

अतुलः शरभो भौमः समयज्ञो इविरिः 

VARTA लच््ीवान् समितिञ्जयः ॥२५६-२९४॥५२॥ 

faa रोहितो मार्गो हतुर्दामोदरः ae: | 
ज , . जनानां sated जनेष्वरः | aaa हि स्वेषाम् अनुकूलः | न हि सस्मिन् प्रातिकूल्यं 

खयमाचरति। धमीकाणाय शतमावतत॑नानि प्रादुर्भावा अस्येति एतावत्तः। नाडोथते 

भराणरूपेण ada इति वा शतावत्तः। पद्मं हस्ते विद्यतेऽस्येति vali salad saat 

दंथावस्येति पद्मनिमेन्वणः ॥५०॥ 
पद्मस्य नाभो कारिकायां दितः पद्मनाभः। अरविन्दोपमाक्ितवादरविन्दात्तः। 

EMI मध्ये उपास्यत्वात् पद्मग्मः। योऽयं पञ्चप्राणरूपैण अव्ररूपै वा शरोरिणां 

शरोराणि धारयतीति शरौरथत्। खम।यया शरौरःपि विभक्तीति वा थरोरत्। , महतौ 

ऋषिः विभ्रूतिरस्येति महदिः। प्रपञ्चरूपेण वदमानलवात् we) ae पुरातन जाता 

यस्येति sean) महतौ अचि महान्यक्तीखस्येति वा agra! गरुडो ष्वजोऽ- 

पद्यस्व 

स्येति wages: ॥५१॥ 

तुला उपमा न विद्यतेऽस्येत्यतुलः। “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः" इतिं 

| यतेः । "न त्वतसमोऽस्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः" इति गोताषु । शरा शरराणि MATT 

तेषु प्रल्यगातमतया भातोति शरभः। पाषच्डान्। भयडेतुलाङ्गोमः। भोमादयोऽपादाने 

इति पाणिनिस्मतेः | सन्मागेरत्ति नाम् sate: इति वा । खषटिखितिसंहारकालवित् षटसमयान् 

जानातोति वा समयन्न: । यजनं सर्वभूतेषु सममस्येति वा । समत्वमाराधनमचयुतस्य' - इति 

्रद्वादवचनात्। हविर्भाग यज्ञेषु हरतोति efaeft । “Ae fe anata wat च ` 

प्रभुरेव च इति योभगवदचनात् । अथवा इयते इवि; aid हविषाऽसाविति वा हरिः 

या पंसा पापं संसारं वां इरतोति वा। 

हरितवणेत्वादा हरिः | 

goad हि an णां इविर्भागं करतष्वहम् | ITT म हरिरेति aerated स्मतः ॥ 

इति भगवदचनात्। सर्वलक्षणः wart: लचणं ज्ञानं दशन aT जायते aafefate & 

AAAIAAA | Aa साधुः AATATATG; | तस्यैव परमाधलात् | aaa aaa 

fae वसतीति लच्लोवान्। समितिं ge जयतोति समितिन्नयः ॥५:॥ 

विगतः चरो विनाशो$खधेति fac | खच्छन्दतथा रोहितां मूत्तिं मव्छसूत्ति वा॒वडन् 



३६ ओयोविष्णुसखनामस्तो चम् | 

BRAT महाभागो वेगवानमिताशनः ॥२६५-२७४।५२॥ 

S_a: Maa Sa: Aaa: परमेप्रवरः | 

करं कारणं कर्ता विकर्ता weal Te: ॥२७५-३८५॥५४॥ 

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो घ्रुवः। 

utfe: WHE GE: पुटः WaT: ॥२८९६-२९५॥५५॥ 

रोहितः । सुसु्तवस्तं देवं मागेयन्ति इति aI! परमानन्दो येन प्राप्यत इति वा a: 

उपादानं निमित्तच्च कारणं स एवेति हेतुः । दमादिसाघनेन उदारा उत्जष्टा मति्यौ तया 

गम्यत् इति दामोदरः | "दमादामोदरं विदुः इति भगवदचनात् । यशोदया erate? 
aw दति वा दामोदरः | 

तयोमेध्यगतं वहं दाना गाढं तयोदरे | ततञ्च दामोदरता स यसौ दासवन्धनात् ॥ इनि | 

दामानि लोकनामानि तानि यच्योदरान्तरे | तेन दामोदरो देवः acy समात्; ॥ 
ति व्यासवचनाहञा | सव्वानमिभवति aaa इति वा सः । सरी गिरिरूपेण धरति इलि 

` महोधरः | वनानि विष्णुभिंरयो दिशख' इति योषि पुराणे | खेच्छया धारयन् दे ee 

उद्कष्टानि भोजनानि yea इति महाभोगः। महान् भागः भाग्वमस्वावतासुष्विति वा 

महाभागः । वेगो जवः aera वेगवान् । अनेजदेकं मनसो जवोयः' इति सते: । -संहार- 

समये विश्वमस्रातोल्यसिताश्नः ॥५६॥ 

प्रपञचोत्पच्युपादानलवादुज्ञवः | उद्भूतो भवात् संसारादिति वा उद्भवः । सगकाले प्रक्षतिं 

gang प्रविश्य च्तोभयामासेति क्ोभणः। 

प्रतिं पुरुष्व प्रविश्या्मेच्छया हरिः । चोभयामास भगवान् सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ 

इति विष्णुपुराखे । यतो टौव्यति क्रौडति सर्गादिभिः विजिगोषते agua व्यवहरति 
सव्धैभूतेषु आकतया दोतते स्तूयते qa: aaa गच्छति तस्मात् देवः । “ठको देवः" इति, 

मन््वर्णात् | यै; विभूतिः जगद्रूपा यस्योदरे स Alt | परमा सावोग्वरथेति परमेश्वरः । 
‘ed सर्व्वेषु भूतेषु ति्न्तं परमेश्वरम्” इति भगवद चनात् | जगदुत्पन्तौ साधकतमं करणम् । 

उपादानं निनमित्तच्च कारणम्। कर्ता aaa: विचितं wat करोतोति fanat स 

एव भगवान् विष्णुः। aed साम्य चेष्टितं यस्य ज्ञातु न वयते इति गहनः । गूहते 

संहणोति खरूपादोनि निजमायया इति गुहः ॥५४॥ 

सचिन्मयस्वरूपत्वादइयवसायः | afaasfea: at स Sat \ -लोकपालाचयः 

धिकारज रायुजार्डजस्ेदजोडिव्ज- ब्र द्य च चिय वैश्य 
शृद्राव?न्त रव प AM चय्यगा इ र्घ्यवान प्रस्य - 



५६६ 2S: ओखोविष्णुसदखनामस्तोचम् | 

रामो विरामो विरतो मागो नेयो नयोऽनयः। 

aia: शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्म्मो धर्मविदुत्तमः ॥२< € -४ ००।५९॥ 

ARG: पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः | | 

दिरण्गर्भः AAW! AAT वायुरधोचचजः ॥४०५-४१५॥५७॥ 

“्ञयल्य॒टो agay इति 

मोचोनं स्थानम 

अविनाशिलात् 

सञ्यासलक्षणा अमतद्ादिकान् विभज्य करोतोति वा व्यवस्थानः | 

बहुलग्रहणात् watt सयुटुपरत्ययः। अत्र भूतानां संखितिः प्रलयात्िका स 

स्येति वा संख्यान । भुवादोनां कमानुरूपैण aria ददातोति खानदः। 

wail परा ऋद्धिः विभूतिरसयेति परदः । परा मा शोभा अस्येति परमः स्वी त्का 

वा अनन्याधौनसिशित्वात् सचिदाकतया We; परमसखष्टः | परमानन्द करूपत्वात् तुष्टः । 

gaa aseqiarg पुष्टः । Sai देनं यस्य qi भकारं gyda diz भोगाधिणां 

भोगदं सव्ध॑सन्देहविच्छेदकारणं पापिनाम् पावनं wear: विच्छेदकरं सर्व्वकमयणां पणम् 

नराणां र्षण करणम् अविव्यानिवत्तंकं स ghaw । भिये हृरयग्रन्यिः इत्यादि युतैः ॥५५॥ 

नित्यानन्दलक्षणे अस्मित् योगिनो रमन्त इति रामः | 

रमन्त यो गिनोऽनन्ते स(नि)त्यानन्दे चिदात्ननि । इति रामपदेनेतत् परनद्याऽभिधोयते १ इति ॥ 

Quem wad ag: वदन् वा दाशरथौ रामः। विरामोऽवसानं प्राणिनां यस्मिन् स 

विरामः। विगतं रतसस्य विषयसेवायामिति facta! यं विदिल्ला$खूतलाय कल्पन्त 

योगिनी सुसुचबः स एव पन्या मागे: | “नान्यः पनया विद्यति sane इति aay मागण 

सम्यगन्नानेन जोवं परमातलतया नोयत इति Ra: | नधतोति नयो नेता । मामो नेयो नय इति 

विरूपः परिकल्पते | नास्य नेता विद्यत दरत्यनयः। विक्रमशालिलवादौरः। शक्तिमतां . विरि 

aa) AQT aH’ इति 

qratnata थकिमच्लात् afmaai ae: । सववमूतानां धारणा 

ah, wautrad इति वा wai gam eas यस्यान्नाभूताः स एव घम्मविदु- 

ततमः ve tl 

ij 

1 कर्तेति SHG: | जगदारम्भ fafa- 
विविधा ण्डा गतैः प्रतिहतिः faget विङ्कण्डाय 

gifa भूतानि परस्परं Hawa तेषां गतिं प्रतिवघ्नाति | 

मया संन्ेषिता भूमिरदनव्योम च वायुना | aga तेजसा alg ्रैकुग्त्वं ततो मम् ॥ 

दूति शान्तिपव्व॑णि । सव्व ष्यात् पुरा सदनात् सर््वंपापस्य सादनात् वा Gey | स यत् 

awa sled. तस्मात् पुरषः" इति 3a: । पुरि शवनादा पुरुषः | 
qaata स्वान् 

ड् gy घुरि may इति चुतः। प्राणिति Famed प्राणात्मना चे्ट- 
‘q वा श्रयं पुरुषः सव्व 



ii ac i खोखोविष्णुसखनामस्तोवम् । 

ऋतुः Gena: कालः परमेष्टो परिग्रहः | 
उग्रः संवत्सरो cal विश्रामो विश्वंदचिणः we १६-४२५।५८॥ 

` दिस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं वौ जमव्ययम् | 
अर्याऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥४२६-४२४।५९॥ 

= 

खन् वा प्राणः। चेटा करोति ग्वघनखरूपो' इति विष्णुपुराे। खण्डयति प्राणिनां प्राणान्  -श्रलयादिष्विति प्राणदः | प्रणौति इति प्रणवः । ^तस्मादोमिति प्रणौतिः इत्यादि युतैः । 
प्रणम्यते इति वा प्रणवः। श्रणमन्तोह यं वेदास्तस्मात् प्रणव उच्यते इति सनत्कुमारवच- 
नात् । प्रपञ्चरूपेण fagqaarq थुः । हिरण्य गभसंभूतिकारणं हिररमथमणर्डं यदो संभूतं 
तदस्य गभं इति हिरण्य गैः | faeunaq इन्तोति naw) कारणत्वेन सर्व्व कार्याणां 
व्यायनाद्यासः | वाति गन्धं करोतोति वायुः ।. शुो गन्धः एयिव्याञ्चः इति भगवदचनात् । 

अधो न चीयते जातु (जायते जन्तुः) यस्मा्तस्मादधोचजः | इ्युद्योगपन्वेणि । ` 
* दयीरत्षम् एथिवो चाधस्तयोरस्मादजायत | मध्ये वैराजरूपेण इति वाधोच्तजः स्मतः ॥ 
wat ant cag प्रवाहिते | जायते तस्य वे जञानं तेन Ta उच्यते इति hon 
MAA ऋतुशब्देन लच्यत इति ऋतुः । शोभनं निर्व्वाणफलं eve ज्ञानमस्येति आमे 

दशने fat पद्मपतायते सेचछया देवतः इति सुखेन दश्यते wafefa वा खदभैनः! कलयति 
सव्व॑मिति ara: | “कालः कलयतामहम्" इति भगवद चनात्। परत उतकट स्वमहिन्नि 
दयाकाशे स्थातु शोलमस्येति परेष्ठो । “परमे्टो विभ्राजते' इति मन्त्रवर्णत् 1 शरणा - 
धिभिः परितो weet सरव्वंगतत्वात् परितो ज्ञायत इति ati पुष्यादिवां भक्ैरपितं of 
waa इति वा परिग्रहः। उग्रः सव्यौदोनामपि भयदेतुलात्। भोषास्मादातः पवत 
भोषोदेति खः इति गुते: । संवसन्ति भरूतान्यस्मिन्निति संवत्सरः | जगद्ूतेण qa 
मानत्वात् सन्वैकम्प्ाणि fad करोतीति वा cai! संसारसागरे च्ुत्यिपासादिभिः gets ` 
Shifted अविव्यावैः महाक्तेगैमेदादिभिरपक्लेगेच वभोक्लतानां विखान्तिकाङ्खि्ा 
विश्वामं ald करोतोति fama) विश्वस्मादक्तिणः wa) विश्वेषु कमसु दाच्िरादा 
faxqefam ५५८॥ . 

fated समस्तानि जगन्त्यस्मिन्निति विस्तारः, स्थितिगोलल्वात् स्थावरः fafa 
जलानि wena तस्मिन् fase स्थाणुः aaa wes स्थावर स्यार; । 
संविदाना प्रमाणम् प्रत्यचतादिप्रमाणं वा । अरन्यधाभावव्यतिरेकेण कारणमिति बोजमन्ययम् | 
सविगेषणमेकं नाम । सुखरूपत्वात् aacea इति अथेः। न विद्यते प्रयोजनमाप्तकामत्वात् 

* “द्यौ रन्तरौचं ofan च तयोर्च्मादनायतः इति वा पाटः ॥ 



ओखोविष्णुसखनामस्तो म् | aS 

अनिव्विसः खविष्ठोऽभूर्धन्यूपो मडामखः | ॥॥ 
च्षवनेमिनच्ततौ चमः क्षामः समौहनः ॥४३२५-४४४॥६०॥ 

यन्न इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सं सतां गतिः | 
सव्वदशौ विमुक्तात्मा सव्वन्नो ज्ञानमुत्तमम् ॥४४५-४५४।९१॥ 

अस्येति Wa | महान्तः कोथा अ्मयादयः आच्छादका अस्येति Awa: | मदन् 
भोगः सुखरूपमस्येति महाभोगः। मदृदोगसाधनलक्षणं घनम् अस्येति महाधनः ॥ ५८॥ 

अवाघ्सन्वैकाम(ल)तात् fade न विद्यते इति अनिव्विखः। वैराजरूपेण fea: 

स्विष्टः | अग्निमेचै agit ween इति युतैः । अजन्मा अभू; अथवा “भू; सत्तायाम्" 
इत्यस्य सम्यदादिलवात् faq महो वा । युपे पशएवत् तत्समाधारणतका aA वध्यन्त 

इति धयुपः। यक्िन्नपिता मखा यज्ञा ज्नाननिर्व्वाणलचणं फलं प्रयच्छन्तो महान्तो जायन्तेस 
मदामखः। 

नचततरैसतारकरः ME चन््रसूव्ीदथो ग्रहाः | वायुकाशमरबेधन्निवदा भ्रवसंज्निते ॥ 

स ज्योतिषां चक्रं शरामयंस्तारामयस्य भिश्मारस्य पुच्छदेवे व्यवधितो धरुवः । तस्व शिश 

मारस्य हदये ज्योतिश्चक्रस्य नेमिवत् vada: सितो विष्णुरिति नक्त्रनेमिः। शिशुमारः 

qua ‘fay: हदयम्' इति यूयते खाध्यायत्राह्मणि। चन्द्ररूपेण नक्तो । “नच्तत्राणामहं 

gay इति भगवदचनात् । waaay समथः चमः चमत इति वा मः । ्षमय एयिवो 

aay इति वाल्तिकिवचनात् | सन्च॑विकारेषु चथितेषु खातनावखितः चामः | तायो म” इति - 

निष्टायां मकारादेशः। BA सम्यगोहत इति समोहनः ॥६०॥ 

समम्बयन्नखरूपत्वात् aa: | aaa देवानां तुशटिकारको यज्ञाकारेण प्रवत्तत इति वा । 

यन्नो वै विष्णुः" इति श्तेः । यष्टव्यो$प्ययमेवेति इज्यः । 

च यजन्ति we: पुखवदवतानि पितनपि। आमानमाकना निलयं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ 

इति शरोहरिवंे। सर्वा देवताच यष्टव्या प्र्र्ेणाऽयमेव Aza मोच्षफलदाढला- 

दिति महेज्यः | युपसदहितो यज्ञः अयुषः कतुः । #शरसनोपचायिचोदनालक्षणं स्म्। सतस्तायत 

डति वा। सतां सुमुक्णां सामान्या गतिरिति सतां गतिः। सववेषा प्राणिनां छताकत सन्न । 

पश्यति स्वाभाविक्षेन वोधेनेति सव्वेदो। स्वभावेन faga भला यस्य इति विघुकथावात्मा 

चेति वा विसुक्ञासा। 'विसुक्ल् विसुच्यते' इति ya: | ayaa wala सव्वन्नः। इदं 

aa यदयमात्मा" इति 3a: | ज्ञानसुत्तममिति सविेषणएमेकां नाम । ज्ञान प्रष्टमजन्ध 

nated स्वस्य साधकमिति ज्नानसुत्तमं ब्रह्म | सत्यं त्नानमनन्त ब्रह्म इति a: tart 

* आसलुपेति। 



HATTA । ` 

सुव्रतः सुमुखः Gu: सुघोषः सुखदः सुत् | 

मनोदशोजितक्रोधो बौरवाइविं दारणः ॥४५५-४६४।६२॥ 

, स्वापनः स्ववशो व्यापौ नैकात्मा AAA | 

वत्सो वत्सलो वत्सो रत्गर्भो TAIT: ॥४६५-४७४॥६२॥ 

WATT TRA सदसत्चरमचरम् । 

Mad तरतमस्येति Baa: | 

सकछलटेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सव्व॑या aw दद्ाम्येतद्तव्रतं मस ॥ 

इति रामाये रामवचनम्। शोभनं सुखमस्येति सुसुखः। श्र्न्नचासवदनं UT 

पतायतेच्तणम्, इति ओविष्णुपुराण। वनवासेऽपि qqaarq दाशरधो रामः सुमुखः | 

afaqaad ओमानभिषिकात् परं प्रियम् । मनसा पूव्वमासादय वाचा प्रतिग्यहोतवान् ॥ 

इमानि त॒ महारण्ये विहृत्य नव पच्च च । वर्षाणि परमप्रीतः स्थास्यामि वचने तव ॥ 

वनन्तु गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम् | सव्व॑लोकातिगस्यैव मनस्तस्य न विन्यय ॥ - 

इति यीरामायके मह।भारते च। सव्वैविदयोपदेशेन वा सुसुखः “A ब्रह्माणं विदधाति 

ges यो वै aeia प्रहिणोति aw’ इति युतैः । श्व्दादिस्थूलकारणरदितत्वात् श्ब्दादयो 

द्याकाशादोनाम् उत्तरो त्तरस्यल कारणानि तदभावात् TAM | “सन्नैगतं Ga 

शोभनो घोषो वेदालकोऽश्य मेघग्ौरनिर्घोषल्वादा सुघोषः । सद छत्तानां aa ददाति 

^ असदुहत्तानां सुखं दाति खंष्डयतोति सुखदः | प्रल्युपकारनिरपेच्नतयोप कारित्वात् छत् | 

निरतिशयानन्दरूपत्वात् अनो दरतोति मनोदरः। यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे Tania’ 

इति 4a: | जितः क्रोधो धेन स जितक्रोधः वेदमय्यीदां ख्यापनार्थं quad चन्तिन तु 

करोधशादिति। विदशयलून् fawq वेदमय्यीदां स्यापयन् विक्रभष्णालो वारस्येति 

बीरवाह: अधाश्िकान् विदारयतोति विदारणः ne xl 

प्राणिनः खापयन् श्राकसंनोधविस्खान् मायया कुव्वैन् Alaa) खतन्त्रः GIT) नग- 

दुत्पलिश्थितिलयडेतुव्वात् | आकाशवत् सव्वेगतत्वात् व्यापो 1 आकाशवत् सव्वैगतञ्च नित्यः" 

इति युतैः । कारणत्वेन सव्वं कायाणां व्यापनादा व्यापो angquenteg अएविभूत निमित्त 

शक्तिभिः विभूतिभिरनेकधा तिन् नेकात्मा। जगदुतूपत्तिसम्पत्तिविपत्तिप्ररतिकम्म्ाणि 

करोतोति anata | वसत्यत्ाखिलभमिति वत्सरः। ama हित्वादत्सलः । “वत्सां साभ्यां 

qlaae’ इति लप्रत्ययविधानात् | वत्सानां पालकलत्वादत्सो | जगत्पितुस्तस्य TAA प्रजा 

डति वा वचो ।` रलानि गभभरूतान्यस्छेति खसुद्रो रल्नगमः। घनानामोण्वरो धनेश्वरः ॥६२॥ 

wala मोपयतोति stag) धम्पसंस्थापनार्थाय संभवामि an an इति भगवदवनात् । 

afer sar 



ख खोविष्णुसहखनामस्तोतचम्। | i 

अविन्नाता SEAT कतलक्षणः ॥४७५-४८५१॥६४॥ # 

गभस्तिनेमिः CaS सिंहो भूतमहेश्वरः | 

आदिदेवो महादेवो SAM! देवशट्गुरः ॥४८६-४९३॥६५॥ 

उत्तरो गोषतिर्गोप्रा ज्ञानगम्यः एुरातनः | 

श रोरभूतशन्नक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥४८९-५०२५६६॥ 

वर्ाधि्ीविोनोऽपि ध्ीमादां स्थापयन् wate करोतोति wR भन् घा 
1.1 ५ co 

यति इति धीं । walataat इति वा। अवितथं परंब्रह्म सत् । "सदेव न 
५ य 

आसीत्" इति शरुतैः। अपरं ब्रह्म असत् । “arated विकारो नामधेयम् इति aa, | ॥ तेः 
त्तरम् सर्व्वाणि भूतनि | Fee: TATA । 

हाविमौ पुरुषौ लोके AMAIA एव च । ररः सर्व्वाणि भूतानि qeaisat उच्यते | 

इति भगवद चनात् | आल्नि कततुलादि विकल्पविज्नानं कल्ितमिति तदासनयाऽवयुख्ठितो 
जीवो विज्ञाता) तदिलच्षणो fay: अविज्नाता। स विन्नाकेति पाटे ade विज्ञाने कल्पित. . 

मिति.-विज्ञाव्मा। ्रादित्यादिगता अंगवोऽस्येत्ययभेव qe सहसा णः | येन खब्थस्तपति 

anaes, इति ga!) “यदादित्यगतं तेजः इति mda | विशेषेण « शओेषदिम्गजरूपेण ane 

भूतानि दघातौति विधाता । नित्यनिष्यन्नचैतन्यलच्छणत्वात् छतल्तणः | cath लक्त्ानि 

mera वा लतलच्णः। बदाः शास्वाणि विज्ञानमेतत् सन्त जनादंनात्" इत्यतैव | 

सजाकीयविजातीयव्यवच्छेदलक्षणं सव्वैभावानां कतमनेनेति वा। आसनः चौवत्सलक्षणां 

वत्तसि धेन क्तमिति वा AAAAT: ॥ as ॥ ! 

quan मध्ये asian सितो गभस्तिनेमिः। सत्वं गणं प्रकाशकं प्राघान्येनाधि- 

तिष्ठति सव्व॑प्राणिघु तिष्ठतीति वा carer: | विक्रमशालिल्वात् सिंहवत् सिंहः | दृशब्दटलोपैन 

“सत्यभामा मामा इतिवदा सिंहः सिंहः। भूतानां महानोग्वरः भूतेन सत्वेन स॒एव 

प्रमो महानोष्वर इति वा Haare: | सव्यैभूतान्यादोयन्ते अनेन इति श्रादिः। आदि. 

grat देवश्ेत्यादिटेवः। सर्व्वान् भावान् परित्यज्य आत्मज्ञानयोगीष्वर््ये महति महोयते qe 

प्राधान्येन देवानामीशो देवेशः । देवान् विभत्तोति देवत्. 

देवानां भरणात् सव्वैविद्यानाच्च निगरणाहा ॥ ६५॥ 

जन्मसंसारवन्धनादु ATA a AE: । aatqae इति at sat | विश्वस्मादिन्द्र sat, 

इति aa) गवां पालनाद्गोपवेशधरो गोपतिः। aN तस्याः पतिर्वा गोपतिः । समस्त. 
1 

~ 

=» शोषदिगजघ्रूषरान् ख्वेभ्रतानां घातृन्' इमि पाठः| 

& 

दुच्यते महादेव इति | 

शक्रस्तस्यापि शाघितेति देवश्द्गरः | 



४२ जो खोविष्णुसडखनामस्तोचम् | 

सोमपोऽतपः सोमः पुरुजित् पुससत्तमः। 
नयो जयः Hae SIME: सात्वतां प्रतिः ॥५०२-५१२॥६७॥ 
stat विनयितासान्नौ मुङकन्दोऽमितविक्रमः | 
अभ्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥५१२-५२१॥६८॥ 

शतानि पालयन् रक्तको जगतः इति गोपा । न कर्मणा न क्ञानकाम्पभ्यां वा गम्यते न्नाने- 
नव गम्यत इति ज्ञानगम्यः | कालेनापरिच्छिन्नत्वात् पुरापि भवतोति पुरातनः। wat 
रभकभरूताना भरणात् प्राणरूपधघरः AeA । पालको भोक्ता। परमानन्दसन्दोह- 

 स्परोगाहा । कपिवेराहः कपिचासौ इन्द्रेति वारां वपुराख्ितः करीन्द्रः) कपीनां वानराणां 
वा इनदरः राघवः कपोन्द्रः | भूरयो यन्नदच्तिणा weet दथैयतो ad कुव्वे तोऽस्य विद्यन्त 
इति भूरिदकिण Neen 2 

सोमं पिवति सव्वेयज्ञेषु य्टव्यदेवतारूपेण इति सोमपः | wae ena यजमान 
रूपेणेति वा सोमपः | खाताग्टतरसं पिवन्रखतपः। मथितम् swans: fear रचित्वा 
देवान् पाययिल्ा स्यमप्यपिवदिति वा aaa) सोमरूपैणोषधोः पोषयन् सोमः। 
उमया सह वततत इतोग्बरो वा सोमः। geqasq जयतति पुरुजित् । faecal 
Ya | उत्कष्टत्वा्च सत्तसः एुरुषासौ सत्तमेति पुरुसत्तमः | नयं ew दुष्टानां करोतीति 
qa. सर्व्वाणि भूतानि जयतोति जयः। सत्या सन्धा सद्कल्ोऽस्येति सत्यसन्धः । 

सत्यसद्कल्यः" इति श्युतेः। दाशो दानं aavatfa दाशाद: | ्दा्दान' इति धातुपाठः | 

दशाह कलोडद्वाद्वा | सात्वतं नाम तन्त ‘aq करोति तदाचष्टे" इति णिचि क्रते क्िपप्रत्यये 
णिचलोपे च ad पदं साच्छत् तेषां पतिर्यो गत्तेमकर इति सात्वतां पतिः ॥६७॥ 

प्राान् चेचन्नरुपेण धारयतोति जोवः। faafad विनयिता तां च सात्तात् पश्यति 

प्रजानाभिति विनवितासाचतो । अथवा नयते्म॑तिवाचिनो रूपं विनयिता । असान्तो ward 

द्रष्टा आतातिरिक्तं वस्तु न पश्यतोति wart) ga मुक्तिं ददातोति qa: | aut 

^ दरादिव्ात् साधुल्म्। ्रच्रसाम्यात् निरक्तिवचनात् नेरुक्तानां मुकुन्द इति निरुक्तिः | 

अमिता अपरिच्छिन्ना विक्रमास्रयः पादविचचिपा अस्य अमितविक्रमः) अभितं विक्रमणं 

जोयमस्येति वा अमितविक्रमः । देवादयः अम्भांस्यस्मििघोयन्त इति अन्मोनिधिः । (तानि 

वा एतानि चल्वाखम्भासि देवा मनुष्याः पितरोऽखराः” इति श्तेः । सागरो वा । (सरसामस्मि 
AMG) इति भगवद चनात् | ena: कालतो वस्तुतख्ापरिच्छिन्नखरूपत्वात् अनन्तात्मा । 

संद्धत्य quad जगत् कत्वाऽधिथेते महोदधिमिति सहोदधिश्ययः। अन्तं करोति 
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अजो महाः खाभाव्यो जितामिवः प्रमोदनः। 

आनन्दो नन्दनो नन्दः TATA तिविक्रमः ॥५२२-५३०॥६६॥ 

महर्धिः कपिलाचार्यः wast मेदिनौपतिः | 

विपदस्निदभाध्यक्तो महाग्रङगः छंतान्लत् ॥५२१-५२८॥७०॥ 

महावराहो गोविन्दः सुषिणः कनकाङ्गदो \ . 

भूतानामित्यन्तकः। अन्तोपपदात् करोतेडप्र्ययेन रूपम् | तत् करोति तदाचष्टे" इति णिचि 

क्षते णुलि अकाराटेशः | ec ॥ 
विष्णोजेन्मरद्धितत्वादजः। आत् विष्णोः अजायत इति कामः अजः । महः पूजा 

तदाह | खभावेक्ैवाभाव्यो नित्यनिष्यन्नरूपल्यात् खाभाव्वः । ` जिता असिरा अन्त- 

Alaa रागदेषादयो बाह्या रावणङकसंभि शएपालादयः येनासौ जिताभित्ः। arene 

रसाखादनातितं प्रमोदते ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोदं GAT इति वा प्रमोदनः। आनन्द ' 

खरूपमसेलानन्द;। “पतखेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्ासुपजोवन्ति' इति aa: | नन्दय 

तौति नन्दनः। सरव्वाभिरपपत्तिमिः सशो नन्दः। सुखं वैषयिकं नास्य विद्यत इति 
अनन्दः। “यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति इति 3a) सत्या धभ्यन्ञानादयो 

safe aan तयो विक्रमालिष॒ TAT कान्ता यस्य सः विविक्रमः। “ata यदा | 

विचक्नमे' इति चुतैः। aay लोकाः क्रान्ता येनेति वा तिविक्रमः। 

तिरेव चयी लोकाः कौत्तिता मुनिसत्तमः | 

क्रमोऽसि जनादन ॥ इति खो हरिवंशे ॥ ६९ ॥ 
क्रमते तांस्तिधा सवी ८ 

महांखासाद्रषिेति मदधिः। aqaa 
acta: कपिलाचाथ इति सविशेषणमेकं नास | 

वेदस्य दशनात् | अन्ये तु वैदैकदेशद शनात् ऋषयः । कपिलश्वासौ सांख्यस्य शुदधामत्वविन्नान- 

स्याचाशति कपिलाचाओः। श्चासतत्त्विननानं साख्यमित्यभिषोयतः इति व्यासस्मृतेः। 

पिलो सुनिः” इति स्मृतेश्च । छतं कायं 
ऋषि vad कपिलं महान्तम्" इति श्रुतेः | शसिद्धानां का (1. 

जगत्। ज् राता । कंतञ्च तत् Tafa कतन्नः | मेदिन्या भूम्याः  पतिरमेदिनोपतिः। ath 

` पदान्यस्येति तिदः। श्वोणि पदा विचक्रम इति मन्त्रवर्णात् । रुणवेगेन सन्ञाता- 

(CARO 11 ^^. मद्यपो महति शह 

दो नातव fate इति माह | oS संहारं करोतोति waren | 

छतान्तं wal कन्ततोति वा क्षतान्तक्षत् ॥ ७० | gen 

Agim वरदेति महावराहः | मदावरान् हिरण्या्तादोन् हतवानिति वा । 
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गुदो WC गहनो गुश्चन्तग दाधरः ॥ १२९ -५४७॥ ७१॥ 
वैषा: खाङ्गोऽजितः AU टद्: सङ्घगोऽच्युतः। 
वरुे वाणो BA: पुष्कारान्नो महामनाः ॥५४८-५५८॥७२॥ 

, भगवान् भगहाऽऽनन्दो वनमालौ हलायुधः | 
आद्यो ज्योतिरादिव्यः सहिग्शुगतिसत्तमः ॥५५९ -५६७॥७३। 

गोभिर्वाणोभिर्विन्दते , वेत्ति वेदान्तवाक्नैरिति वा गोविन्दः। शोभिरेव यतो Fat गोविन्दः 
ससदादृतः' इति ओविष्णुतिलकषे। शोभना सेना गराल्मिका- यस्य स सुषिणः। कणक- 

) निभ्धितमङ्गदं कणकाङ्गदं तान्यस्य विद्यन्त इति कणकाङ्कदो । रदस्सोपनिषदेच्यलात् 
यायां दयाकाशे निहित इति वा ae ज्ञानेष्ववलवो्यादिभिर्गम्मोरो WIT | 
दु्यवेश्यल्वात् गहनः | अवस्थाचयभावाभावसाक्नित्वाद्ा गहनः। वाद्नसयोरगोचरतवादु 

Bellies RD एष सन्नेषु wag Te आता न प्रकाशते इति शतैः “acu चक्र 
dae इदितच्लामिकां गदां' sagas धरतीति चक्रगदाधरः ॥ ७ १॥ 

विदधाति खजतीति विधाता वेषा; | षषोदरादिलात् साधुत्वम् । स्वधदैव कायस्य 
करणे अङ्गं सहकारो इति aie: । न केनाप्यवतारेषु जित इत्यजितः । agate: ATT | 

कणादैपायनं व्यासं विदि नारायणं WGA को ह्यन्यः पुष्डरोकाच्ान्महाभारतजहवेत् ॥ 
इति विष्णुषुरागवचनात्। aerate: परच्ुल्यभावात् हृद्; ¦ संहारसमथे युगपत् 

प्रलाः सद्कघेतीति WOT) न च्योतति स्वरूपात् इति अच्युतः । सङ्कमेणोऽचयुत sa 1 
नामेक सविगेषणम् | स्वरभ्मिसंबरणात् सायंगत आदित्यो वरुणः । शमं मे वरूण Gal हवम् | 
इति सुतैः । वरुणस्यापत्यं वशिष्टोऽगस््ो वा वारुषटः | aq इव अचलतया faa इति eat! | 
aa इव स्तब्धो fefa तिष्ठल्ये कः इति श्युतेः  व्याघ्य्धदेर्घातोः पुरष्करोपपदादणिप्रत्यधे ॥ 
सति पुष्कराच्तः। छदयपुखडरोके चिन्तितः सरूपेण प्रकाशत इति वा - genta: स 

स्थिव्यन्तकम्धाणि मनसैव करोतोति महामनाः । "मनसैव जगत्खष्टि संहारं च करोति यः 
इति विष्णपुराणि ॥ ७२ ॥ 

ordre समग्रस्य we ane: धियः | वैराग्यस्याध मोन्तस्य vat भग दतरा ॥ 

स यस्यास्ति स भगवान् | 
उत्पत्तिं प्रलयच्चेव भूतानामागतिं गतिम् । वेत्ति विद्ामविव्याच्च स वाच्यो भगवानिति ॥ 

इति विष्णुघुराे । रे्वस्धादिकं संहारकाले दन्तोति भगदा । खखस्वरूपत्वात् आनन्दौ | 
wali, सम्पद्धिः सखदत्वादाऽऽनन्दो । - भूततन्माचरूपां वेजयन्त्याख्यां वनमालां वचन् 
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सुधन्वा खण्डपरशरर्टासणो द्रविणप्रदः | 

दिवःस्पक् सर्व्वटम्वासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥५९८-५७६॥७०४॥ 

विसामा सामगः साम facia मेषजं -भिषल््। 

सन्यासक्च्छमः शान्तो निष्टा शान्तिः परायणम् ॥५७७०-8८-४॥०५॥ 

वनमालो | हलम् आयुघमस्येति दलायुधो वलभद्राक्ततिः। अदित्यां कश्यपान्लातो वामन 

रूपेति आदित्यः । ज्योतिषि सविढमग्डक्ते श्थितो ज्योतिरादित्यः | इन्दानि शोतोष्णादौनि ` 

संते सदहिष्णुः। गतिश्चासौ सत्तमेति गतिसत्तम ॥७२॥ 

, शोभनमिन्द्रियादिमयं शाङ्ग धलुरस्येति सुधन्वा । waut खण्डनात् खण्डः पररस्य 

जामदग्न्याक्लतेरिति खण्डपरणः। अखण्डः परशरस्येति वा । सन्माभेविरोधिनां दारुणात् 

zw! दरविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रददटातोति द्रविणव्रदः। दिवःस्यशैनात् faa | s 

gaan स्व॑ज्ञानानां विष्ठारछदा सः सन्वैडकाद सः | Aza सव्व च सा कं चेति THER 

aaa च्नानम्। aaa टशिलाहा सर्वेषां दर्भति वा सव्वैटटक्। ऋग्वे दादिविभागैन 

चतुद वेदाः व्यस्ता कताः | welt वैद एकविंगतिधा छतः | दितोय एकोत्तरथतघा कतः । 

ठतीयः THAN | ISAS नवधा शाखाभेदेनैव कतः । एवमन्यानि च पुराणानि व्यस्तान्य- 

नेनति व्यासः | अन्यानि ज्ञानानि व्यस्तानोति ar व्यासो ब्रह्मा । वाचो विवयायाः पतिः वाच 

समति; | योन्यां जनन्यां न जायत इत्ययोनिजः। वाचस्परतिरयोनिज इति सविश्ेषणमकं नास issn 

देवत्रतसमाख्यातेः fala: सामभिः सामगैः स्तुत इति तरिसामा। साम गायतोति 

सामगः । ‘Sarai सामबेदोऽसि' इति भगवद चनात् । सामवेदः साम । सब्चैदुःखोपशमन- 

लकच्तणं परमानन्दरूपं निर्व्वाणएम्। संसाररोभय्योषधं भेषजम् । * संसाररोगनिर््मोच्तकाङ्खिां 

परां वि्यासुपदिश्ति गोताषिति भिषक् । भिषकतमं at भेषजा ata इति शतैः | 

मोचय चतु्माचमं क्ञतवानिति सव्यात् । सन्रासिन। प्राधान्येन ATRIA He 

-माचष्ट इति णएमः। 

यतोनां प्रथमो wal निघमो वनवासिनाम् । दाननेव खसा TAN ब्रह्मचारिणाम् ॥ 

इति wa! (तत्करोति तदाचष्ट इति णिचि छते पचाद्यचि रूपं णम इति । सब्वै- 

भूतानां अमयितति वा यमः। विषयसदिषवसङ्कतया यान्तः । निष्कलं निष्कि शान्तम्" 

इति शुतैः। प्रलयकाले नितरां ada तिष्टन्ति भूतानीति निष्टा । समस्ताविद्यानितत्तिः 

शान्तिः। सा aga परसुतूक्षटमयनं खानं घनरादतिद्वारहितम् इति परायणम् | 

पंलिङ्गपत्चे agate: ॥७५॥ 
न Goo 

* सुक्ाररोगनिर्मीचकारिणौमित्यपि। 
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श्रुभाङ्गः शान्तिदः खटा Fae: कुवकेशयः | 

गोहितो Matattat बषभाक्तो वषप्ियः ॥५८६-५९५।९७६॥ 

अनिवर्तौ नठन्तात्मा संत्ेघा चेमल्लच्छिवः 1 
शोवत्सवक्ताः ओवासः योपतिः Maat at: ॥५.९६-६ ० ४॥७७॥ 

` ओदः ओशः सोनिवासः Whats: श्रौविभावनः | 

AAC, WAC शेयः ओमांज्ञोक तयाश्रयः Ne ०५-६१४॥ ७८ 

सुन्दरां तनुं धारयन् may: ) अरागदेषादिभिः सुसुत्तणां शःन्तिलिच्तणां शान्तिं 
ददातीति शान्तिदः। सर्गादो सव्वैभूतानि ससर्ति सरष्टा कौ भूम्यां मोदते wae! । 

` कोः चितेवलनात् संसरणात् कुवलं जलम् तस्मिन् HA इति कुवलेशयः । “शयवासवासि- 
marty इति भ्रलुक् स्म्याः। कौ भूम्यां बलते सं खयते इति सर्पाणाभ् उदरं बुवलम् 
तच्िन् शेषोदरं शेतै इबलेशयः। कुवलं वदरोफलं तन्मध्ये शेते त्तकः सोऽपि aq विभूति- 
रिति वा हरिः कुवलेशयः । गवां यथे alae छतवानिति गीभ्यो हितः fea: | श 

भूरेभीरावतरणेच्छया शरोरग्रहणं gaq वा गोहितः। गोः भूग्यादेः पतिर्गोपतिः। 
रक्तको जगतः इति mat) श्रात्मानं खमायया संहणेतोति वा | सकलान् कामान् aaa 

अक्तिणो यस्य स agua: | हषो walt efecafa वा। वषो wr प्रियो यस्य a 
हषप्रियः। ‘at प्रियस्य इति gafanaa विकल्पविधानात् परनिपालः। हषश्चासौ 

प्रियेति बा ॥ ७६ ॥ 

देवासुरादिसंग्रामान्न faada इत्यनिवर्तो । हषप्रियलात् wins faada दति वा । 
स्दभावतो faga fara आत्मा यस्येति निहठत्ताव्मा । संहारकाले विस्तृतं जगत् खच्म- 

रूपेण सं॑चिपन् सं चेषा । तापात्तंस्य र्तं चेमं करोतोति वेमक्षत् । स्नामस्मृतिमातेण 
कल्याणकरत्वात् faa: । शओीवत्सलक्तणं चिद्धम् अरस्य sala ख्ितमिति ओवत्सवच्चाः । अरस्य 
वक्षसि ओरनपायिनो वसतोति जवास; | अश्तमन्यने सव्यान् शुरासुरादोन् facia योः एनं 

Ulaaa वरयामासेति ofa: । ओः पराशक्तिस्तस्याः पतिरिति वा खोपतिः । परास्य क्ति- 

च्विदिचैव सयते खामाविको ज्ञानवलक्रिया च' इति युते: | विरिचचयादोनां teat ऋग्यजुः 
सामलक्तणा चोः सा gui तेषां वा प्रधानभूत इति Maat वरः । Ses. सामानि यजंषि सा 

fe खोरखता सताम्! इति ते; ol 
faa भक्तानां ददातीति ओद; । faa ईः ae: । ्रोमत्सु नित्यं वशतोति fare: | 

Sas Rael लच्यन्ते | सव्वैशक्तिमये अस्मिन् अखिलाः faat निघोयन्त इति atfafa: । ` 
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aa: खङ्गः शतानन्दो नन्दि तिेरोश्वरः | 

विजितात्नाऽविधेयात्मा सत् कौत्तिज्छिन्रसं शयः ॥६ १५-६२३॥०६॥ 

Salt; सव्व तश्चक्तुरनोशः शा्वतस्थिरः | ae 

भूशयो भूषणो मूतिर्विंभोकः शोकनाशनः ॥६२४-९२२।८०॥ । 

afgutafaa: कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः | 

अनिर्लोऽप्रतिरथः प्रयुम्नोऽमितविक्रमः ॥६२३-६४१।८१॥ 

कमीनुरूपेण विविधाः धियः ` सर्वभूतानां विभावयतोति ओविभावनः। सव्वैभूतानां , 

जननोमोग्वरो थियं aafa वदन् Stat । स्मरतां कोत्त॑यतां स्तुवतां अयतां भक्तानां धिं 

करो तोति Rac अनपायि अनवाप््ठावासिलचणं Aa तच परस्यैव रूपमिति चेवः। 

भियोऽस्य सन्तीति गरोमान् | त्रयाणां लोकानामाख्रयलात् लोकबयाचयः oc 

शोभने पुष्डरोकाभे shat यस्य स aa! शोभनान्यङ्गान्यस्येति ar) एक एव 

“एतस्यैवानन्दस्य अन्यानि भूतानि 
परमानन्द उपाधिमेदात् शतधा भिद्यत इति शतानन्दः | 

ज्योति्गणानामो श्वरः Salta 
मातामुपजोवन्ति' इति श्ुतेः। परामानन्दविग्रहो नन्दिः) 

गंतेश्वरः । तमिव भान्तमनुभाति सव्व तस्य भासा data विभातिः इति sai) “यदा 

दित्य गतं तेजः" इति waa विजित आला मनो येन स विजितात्मा । न केनापि विधय 
i 2 ee 

आला खरूपमस्य इति श्रविधैयामा। सतो अवितथा Afdcata सत् कोत्तिः। क॑रतला- 

मलकवत् सव्वं साक्तात् छतवतः कापि संशरो नास्तोति हित्रसंशयः ॥७९॥ 

सव्वेभूतिभ्यः समुद्वि्ञलात् उदोगेः। aaa: aq खवैतन्येन पथ्यतोति सचत | 

“विष्वतथन्तु? -इति aa: न विद्यते gam; सोऽनोशः । नन TSM क्न ie a 

इति नामकम्) लङ्का प्रति माग- 
आप्वदधवन्रपि न विक्रियां कद।चिदुपैतोति शाश्वतस्थिरः Linea 

मन्विष्यमाणः सागरोपान्ते भूमो fa इति भूशयः। खेच्छयाऽवतारेवहमिभूमिं भूषयन् 

भूषणः । भूतिः भवनं सत्ता विभ्रूतिरिति वा समस्तविभूतोनां acres! भूतिः। विगतः 

` शोकोऽस्य परमानन्देकङूपत्वादिति विशोकः। स्मरणमात्रेण भक्तानां शोकं नशयतोति ` 

शोकनाशनः ॥८०॥ 
४ i (( 

sfaurq | सव्वेलोका्ितेविवि- 
यदोधेना्चिंषा चन्द्र खादयो ज्योतिषन्तः स एव मुख्यो i 

न् सव्वं प्रतिष्ठितमिति at! गुणव्रयातोत- 
franfefafaa; इत्यितः। कुम्पवत्तस्ि 

ee ee Tere cit) 4. I पणात् fantaa: | 

चतुय चतुर्थो ae: afew: | न विस्पते शवुभिः कदाचित् इति वा । प्रतिरधः प्रति- 

- 



४८ ओोखोविष्णुसहसखरनामस्तो त्म् | 

कालनेमिनिहा ate शोरिः शुरजनेप्रवरः | 
विलोकात्मा चिलोकेशः केशवः Sher रिः ॥६४२-६५०॥८२॥ 

कामदेवः कामपालः कामो कान्तः HATA: | 
अनिर्श्यवपुविष्णुवोरोऽनन्तो घनञ्चयः ॥६५१-६९ ०॥८२४ 

case न विद्यत इल्यप्रतिरघः। vata द्रविणमद्येति प्रद्यम्नः। aqereia वा । 
अचिसितविक्रमोऽमितविक्रमः | अमितः अतुलितो विक्रमोऽस्य इति वा ॥<१॥ 

कालनेमिनामानमसुरं निजघानेति कालनेमिनिहा । वरः शूरः। aga ZITA WR: 
शूरजनानां वासवादोनां भोयातिशयेनेषटे शूरजनेश्वरः । तयाणां लोकानासन्त्ामितया 
आला इति विलोकाल्ा। चयो लोका अर्यात् परमा्ैतो न भिन्ते इति वा चिलोकात्मा । 
बयो लोकास्तदाज्नताः SY VY कमयसु sued इति तिलोकेणः। केशसंन्निताः aatfe- 
संक्रान्ता अरंणवस्तदत्तया केशवः 

अंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते कशत्निताः। aaa केशवं लस्मान्मामाइर्दिजसत्तमा, | 

इति महाभारते |  ब्रह्मठिष्णुशिवाख्याः शक्तयः केशसंन्निताः Azam वा केशवः । न्य; 
कजिन. इति तैः । “मत्केभौ वशुधा aa इत्यादौ केशशब्दः wird प्रयुक्त {`= `` 

को तरद्येति समाख्यात ईशोऽहं सन्व॑टेडिनान् । आवां तवांशसच्यृलो ततः कोशवनामवान् ॥ 

इति ओदहरिवंे। कशिनामानं असुरं हतवान् इति केशिहा । सहेतुकखंसारहरणात् 

रिः ५॥ ८२॥ 

घादिपुरुषाथेचतुष्टयं वाञ्छद्विः काम्यत इति कामः | कामासो देवश्चेति कामदेवः | 

कामिनां कामान् पालयतोति कामपालः । पूणं कामखरभावत्वात् कामो । कामोऽस्यास्तौति 

वाकामो। “सोऽकामयते' इति ga: । अभिरूपतमं दें वहन् कान्तः । दिपराक्वान्ते कस्य 

ब्रह्मणोऽप्यन्तोऽस्मादिति वा कान्तः | कत आगमः श्रतिच्मृल्यादिलन्नणो येन स क्तागमः | 

“वेदा; स्रा रि विज्ञानमेतत् as जनादनात्' इति aaa वच्छति। शुतिच्मृतो ममैवाज्ञे" 

इति भगवदचनात्। इदं dated वेति fade यत् न शकय शुणादोनान् अनोतल्वात् 
परस्येत्यनिर्हश्यवपुः। रोदसो व्याप्य कान्तिरत्याधिका सिता अच्येति विष्णुः 

व्याप्य मे Veal पाथं कान्तिरव्यधिका feat) संसारबशनात् पार्य विष्छुरित्यभिसंन्नितः॥ 
इति महाभारते | गत्यादिमच्वादोरः ‘at गतिप्रजनकान्यसनब्वादनेष" इति घातुपाढात् | 

व्यापित्वानित्यत्वात् सन्वैवित्वात् स्व्याकल्वात् देशतः कालतो वस्तुतश्चापरिच्छिननोऽनन्तः 

"सत्यं ज्ञानमनन्तं aw’ इति खतः | i 
गन्धन्वीप्वरसः पिडा; किन्नरोरगचारणाः । नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयसव्ययः ॥ 



खो ओविष्णएसहसरनामस्तोचम् | ४९ 

ब्रह्मण्यो AMA ब्रह्मा ब्रह्म ्रह्मविवद्धनः | 

ब्रह्मविद् ब्राह्मणो al ब्रह्मज्ञो ्राह्मणप्रियः ॥६६१-६७०॥८६॥ 

महाक्रमो महाकम्भा महातेजा महोरगः । 

महाक्रातुमहायज्वा महायज्ञो महाहरिः ॥६०१-६७८।८५॥ 
इति विष्णुषुराणवचनादा श्रनन्तः। यत् दिग्विजये धनं प्रभूतम् अजयत्ते FTE: 

aaa: | पाण्डवानां waa’ इति भगवदचनात् Cal 

तपो Aza विप्राय mag amdfaay’ i aw हितत्वाद् नह्मणः। auaetar 

AGA] AMAT! ARIAT सव्वं Baalla ब्रह्मा । ठहलवादुहंणलाचच सल्यादिलच्तं 

ब्रह्म । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इति श्रुतेः | 

प्रत्यस्तमितभेदं यत् सत्तामात्मगोचरम् | वचसामातसंतेव्यं asad ब्रह्मसंज्ञितम् | 

इति विष्णुपुराणे । तपग्रादोनां faatarq ब्रह्मविवहैनः। वदं are यथावत् 

Satta ब्रह्मवित् | aaa ब्राह्मणत्ना ससरसतानां लो कानां प्रवचनं TAI वेदस्याऽयमिति 

AW । # ब्रह्मसंज्न कास्तदं भुता अस्य सन्ति इति ब्रह्मी । वदान् ब्रह्म च॒ Glos 

जानातीति ब्रह्मज्ञः। ब्राह्मणानां प्रियो नाद्मणप्रियः । ब्राह्मणाः प्रिया श्रस्येति वा । 

घ्नन्तं शपन्तं परं वदन्तं यो ब्राह्मणं न प्रणमेदुयथाहंम् | 

स uae ब्रह्मदवागिनिदग्धो दण्ड्य वध्यश्च न चास्सदौयः ॥ इति भगवद चनात् | 

यं देवं देववी देवो वसुरेवादजोजनत् | भौमस्य ब्रह्मणो ge दो्मन्निमिवारणः ॥ 
इति सहाभारते | ८४ ॥ 

महान्तः क्रमाः TIAA स सहाक्रमः | शं नो uaa’ इति शतः । महत् 

जगत्प्यादि amisafa महाकमा । यदोयैन तेजसा भास्करादयस्तेजखिनस्तत् 

महत्तेजः अस्य इति महातेजाः | 

यदादित्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् | यचन्दरमसि य 

दति भगवदचनात्। स्यैथभीयादिभिः धर्मसंहद्विः 

मदंधासाबुरगदेति महोरगः। “सर्पौणामस्मि arate’ 

क्रतुशेति महाक्रतुः | 'वथाऽष्वमेधः aque’ इति सनुवचनात् | 

महांासो यज्वा चेति लोकसंग्रह यन्न् प्रवत्तयन् महायज्वा | मदहश्चासौ | यज्ञश्चेति 

महायज्नः। श्यन्नानां जपयन्नोऽख्छिः इति भगवत् वचनात् । महच तद्रि घेति सब्यजगत्तदा- 

त्तया ह्यत इति मद्टाहरिः। महामतया fead इति वा महाहरिः। मदहाविः इति 

चाग्नौ तत्तेजो fale मासकम् । 

समलङ्कत इति वा महात्जाः॥ 

दति भगवद चनात् | महांधासौ 

सो$पि स एवैति स्तुतिः। 

% ब्रह्मसंश्नितासच्छंषभूता इति बा । 

SS) 



५ ओखोविष्णुसदखनामस्तोतम् 

स्तव्यः स्तवप्रियः <td स्तुतिः स्तोता रणप्रियः | 

परयः पूश्विता Ga: पुण्य कौतिि रनामयः ॥६७९-६८८॥८६॥ 

मनोजवस्तोधैकरो वसुरेता वसुप्रदः, 

वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना इ विः ॥६<०-६€स्। ८जा 

सङ्गतिः सतक्कति; सत्ता Aula: सत्परायगः | 

शूरसेनो ACIS: सच्चिवासः सुयामुनः ॥६<९-७०७॥८८॥ 
पाठे महच तदविश्चेति ब्रह्मानि स्वै जगत् तदाततया इयत इति सदाविः । महाक्रतु 

रित्यादिष agatfeat ॥ ८५ | 

सरः स्तयतेऽसौ न स्तोता कस्यचिदिति स्तव्यः । अत प्व स्तवप्रियः । वेन स्यते तत् 

स्तो तरं गुणसंवी्तनामकम् | त्रिरेवेति । स्तुतिः स्तवनक्रिया ! स्तोता अपि स एव । faa 

Wag यतः पच्चमद्ायुघानि धत्ते सततं MAAR रणग्रियः। सकलकामैः सकलाभिः 

शक्लिमिः qiara सम्पन्न; yi पूरयिता च सनेव सम्बद्धः । न केवलम् पं एव । 

समूतिमातेण कल्मषाणि चपयतोति पुष्यः | पुर्या ative यतः पुर मावदत्यस्य वोत्तिनुणा- 

fata gualfa: | आन्तरः बाह्ीव्याधिभिः क्माजैनं Gera इति अनामयः | ८६ ॥ 

मनसो an इव वेमो यस्य सब्धगतत्वादिति मनोजवः। aqenfaatat बाद्यविद्या- 

समयानाच्च प्रणिता प्रवक्ता चेति तीधैकरः । इयबरोवरूपेण मधुकैटभौ हत्वा विरिञ्चाय सगीदौ 

सर्व्वाः शतोरन्याख विद्या उपादिशत् वेदबाह्या विद्याः सुरवैरिणां वञ्चना चोपादिशदिति 

पौराणिका; कथयन्ति । वसु सुवं रेतोऽस्येति वसुरेताः | 

अप एव ससन्नीदौ तास वोजमवाखजत् । तद णडमभवद्धेमं + सहसरं एसमप्रभम् ॥ 

इति व्यासवचनात् । वसु घनं प्रकर्षेण ददातीति सात्तादनाष्यच्तोऽयम् इतरस्तु 

ततुप्रसादाचनाध्यत्त इति वसुप्रदः । AT प्रं Wares फालं भक्तेभ्यः प्रददाति इति ददितोय- 

वसुप्रद; । "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदीतुः परायणं तिष्ठमानस्य तदिदः' इति wa: सुरा 

Qui ag yada खग्डयन् वा वसुप्रदः । वदेवस्यापत्यं वासुदेवः । वसन्ति भूतान्यत 4g 

श्यमवि वसतीति ag.) अविशेषेण ag विषयेषु तन्मनो वखतोति ag ated मनोऽस्येति 

वसुमनाः | ‘ag हविः" इति भगवद चनात् वि; ॥ ८७ 

अस्ति ब्रह्मेति चेदेद सन्तमेनं ततो विदुः" इति तेः ama ये विदुस्ते सन्तः तैः 

प्राप्यं इति सद्गतिः । सतो गतिः बुद्धिवी उता साऽस्येति वा सन्गतिः | सतो कतिः जगः 

दुत्यत््यादिल्तणा अस्य यच्कात्तेन aqata: | सजातोयविजातोयस्रगतमेद रहिता अनुभूतिः 

ख ब्रह्माणः कारयां प्रम् इति aT | 



ओखोविष्णुहखनामस्तो वम् | ५१ 

भूतावासो बासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः | 
© 0 

दपा LAST हो दुरोऽधापराजितः ॥ ७०८-७१६॥८९॥ 
0 

विग्वमृत्तर्महामृत्तिं दौ ्िमूर्तिरमूर्तिमान् | 
= 0 

अनेकमूत्ति रध्य शतमूर्तिः शताननः ॥७१७-७२४।९०॥ 
सत्ता । एकमेवादितोयं ag? इति ad) waa परमात्मा विदात्को बहधा शअ्रवाधात् 

भासमानलात् सद्भूतिः | नान्यप्रतोैवाष्यमानलाच्च न सन्नाप्य सत्। श्रौतो यौक्तिकी वा 
वाधः प्रपञ्चस्य विवक्तितः। सतां तत्विदां परं प्रक्टमयनमिति सत्मराधणः। हन्मत्प्रसुखाः 
ओ शालिनो सेनिकाः यथ्यां सेनायां विद्यन्ते सा शूरसेना यस्य सः शूरसेन; | agai प्रघान- 
ald यदुशरेष्टः। सतां विदुषामा यः सन्निवासः। शोभना यासुना यसुनासस्बन्धिनः देवको 
वमुदेवनन्दयशोदाबलभद्रसुभद्रादयः परिवेषटारोऽस्येति सुयासुनः। गोपवेशधरः यामुनाः 
परिवैष्टारः पद्यासनादयः शोभना He इति वा सुयासुन ॥ cc ॥ 

भूतान्यच्राभिसुख्येन वसन्तोति भूतावासः । "वसन्ति सव्वेभृतानि भूतावासस्ततो हरि" 
दूति MEAT | जगदाच्छादयति मायेति वासुः वासुखासौ देवेति aged: | “ale 

यामि safes yon सू इवा एभिः" इति भगवद चनात् | सव्वं एव ॒खपवो सुखाः प्राणा ' 
qaaa यस्मित्रायये निलोयन्ते स सर्वाचनिलयः । अलं पर्य्याधिः शक्तिसम्यदाम् | अलं नास्य 

विद्यत इल्यनलः। THATS पयि तिष्ठतां ed हन्तीति दयपंहा । घर्म anita वत्त॑मानानां 

zi ददातोतिं cue) # खाताखतरसाद्वादात् नित्यप्सुदितवात् षः । न शक्छा धारणा 

यस्य प्रगिधानादिषु स्वौपाधिविनिमृक्षल्ात् तथापि तमसादतः afae et छरवे घाते 
जन्मान्तरम्रहलनेषु भावनायोगात् तस्मात् FAT | 
वेभोऽधिकतरस्तेषामव्यल।सक्ञवेतसान्। अव्यक्ता हि गतिः 

इति भगवदचनात्। अआरान्तरेरागादिभिर्बाह्चे दानवादिभिर 

खं देहवद्भिरवाप्यते | 

fa शवुभिने पराजित इत्य- 

पराजितः ॥ ८९ ॥ ; 

fad fica सव्धाककलत्वादिति faaafa: | ओषपञ्हाविनौऽनिरुदसय महतो 

सूततिरिति महामूर्ति; । dat ज्ञानमयो सत्ति; यस्येति Gea खोता तेजलो सूतिदीता 

श्रस्येति वा दौपमूत्ति; | कमनिबन्धना मूत्तिरस्य न विद्यत दरयमूततिमान् | अवतारेषु खेषु या 

लोकानारुपकारिणोः ae, मूत्तीभिजत इत्यनेकामूततिः। यद्यप्यनेकमूत्तिस्तथापि water 

इति न व्यज्यते इति sora) नानाविकल्यजा Ana! dazed: सन्तोति शतमूतिं | 

faaifeatta यतोऽस्य aa: शताननः ॥ eo ॥ ४ 

#* स्रात्राखतरखाखादनादिति a | 



~ ~+ ~ 

५२ ओखोविष्णुसदखनामस्तोचम् | 

एकी AA; सवः कः किं यत्तत्प्रदमनुत्तमम् | 
लोकबन्धर्लो कनाथो माधवो ARIAT: ॥७२५-७३५।८१॥ 
सुबगेवर्णा हेमाङ्गो वराङ्गश्न्दनाङ्टौ | 
वोरहा विषमः शन्यो छ्रताशौरचलश्चलः ॥७२९६-७४५॥८२॥ 

अमानौ मानदो मान्यो लोकसामो विलोकघ्ठक् | 
सुमेधा मेधजो घन्यः सलयमेधा धराधरः ॥७४६-७५५॥९३॥ 

परमायेतः सजातोयविजातोयश्लगतमेदनिग्क्लवादेकः | *“एकसेवादितोयं ve’ इति 
Aa: । माययाऽनेकरूपलवात् नैकः! “इनदरो मायाभिः पुङरूप ईयते" इति wa: सोमो यताभि- 

Fad सोऽध्वरः सवः। कशब्द: सुखवाचकः तेन waa इति कः! "वा ब्रह्मः इति Bat! 
सन्वेपुरुषाथेरूपतवात् Asa विचाय्धमिति ब्रह्म faq aaa सखतःसिदवस्तूश्य- 
वाचिना ब्रह्म निर्दिश्यते इति ब्रह्म यत्। वतो वा इमानि भूतानि ara’ इति ते; । 
तनोतोति ब्रह्मः तत्। “ॐ तच्छदितिनिर्हंगो anufafas: may इति भगवदचनात् 1 

पते नम्यते सुसुच्वभिरिति पदम् । यस्मादुतद्यषटं नास्ति तदनुत्तमम् । सविगेषणन्नेवं नाम 

पदमनुत्तममिति। आधारभूते अस्मिन् सकला लोका बध्यन्त इति लो कानां aetna: | 
लोकजनकल्वात् जनकोपमो ayatatfa वा aaa: । लोकानां ayaa डितादितो- 

पदेशं युतिष्मतिलच्णं छतवानिति वा aaa: | Gata याच्यते लोकान् उपः 
तपति आशास्ते इति लोकानामिष्ट इति लोकनाथः । ‘areas उपतापिष्ठ्थीशोःसु" इति 

धातुपाठात् लोक्य्याच्यते oad atl मधुङ्ले जातत्वान्माघवः। भक्तस्रेहवान् भक्त 

वत्सलः ॥ ९१ ॥ 

gave au इव वर्णो$स्य इति सुवसवर्णः। “यदा वश्यः पण्यते सक्मवणैम्' इति युतैः | 

Shag age इति हेमाङ्गः । “य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः इति शतैः । वराणि 

जनोभनान्यङ्गान्यस्येति वराङ्ग; | चन्दनैराद्दनैरङकदेः केयुरेभेषित इति चन्दनाङ्गदौ । घम्म 

arma वीरान् असुरमुख्यान् दिरण्यकशिपुप्रतोन् नागादीच न्योति वोरा । समो क 
faa सन्वैलो कविलच्षणत्वादिति विषमः | “न त्छमश्चाभ्यधिकश्च eae’ इति aa! 4 

लन्छमोऽस्यभ्यधि क; कुतोऽन्यः” इति Marg । सव्धैविेषपरद्ि तत्वात् शून्य इव qe: | ता 

विगलिता आगिषः aan अस्येति Bata: | न खरूपान्र सामर्धयाज्न च ज्ानादिकात् गुणात् 

चलनं वियते अस्य इत्यचः । वायुरूपेण चलति इति चलः ver ॥ ie 

अनातमवसुष्वासाभिमानो नास्ति अस्य स्वच्छसंवेदनाकतेरित्यमानो। AAA 



१ 

ओ योविष्णुसदखनामस्तो वम् | । भर 

aman युतिधरः warawat वरः | 

परग्रहो निग्रहो व्ययो नैकशरङ्गो गदायजः ॥०५६-७६४॥९४॥ 

aqufaaqaigaqaraatta: 

चतुरात्मा चतुर्मावश्चतुच्वंदविदेकपात् ।७६५-०७२॥।९५॥ - 

सर््देषामनामस्वात्माभिमानं ददाति भक्तानां सत्कारं ad ददातोति तच्छवविदाम् अधि- 

fas अनालखासाभिमानं खरण्डयतोति वा मानदः | सर्जेषां माननौयत्वात् सव्वेजन 

पूजारैलात् Haass मान्यः। चयो लोलाः anicaaai खामो sata इति वा 

aaa | चतदेणानां लोकानामोग्बर इति वा । तन् लोकान् धारयति पालयतोति 

चिलोकष्टक्। भोभना मेधा खाभाविको प्रज्ञा अस्येति gran | भनित्यञसिच प्रजाेधयोः' इति 

समासान्तोऽसिचप्रत्ययः। मेधेऽध्वरे जायत इति Aas: | aaa धन्यः। सला 

अवितथा मेधा अस्येति सलयेधाः। अंगैररेषेः शेषायैररेषां धरां धरतोति धराधरः (~> । 

तेजसा aaife सर्वदा आदित्वरूपेण वर्षतीति तेजोढषः। ब्युतिमक्कगतां कान्तिं धर 

सीति ब्युतिषरः। waaeeat वरः Ae इति सव्यैशस्तशछतां वरः । yaaged पचः 

युष्यादिकां ्रखद्ञातोति पग्रहः। धावतो विषयारस्वे दुर्खन्तेद्दियवाजिनः ततप्रसादेन स 

नैव वक्नातोति वाप्रग्रहः। ‘aah चः इति पाणिनिसुनिवचनात् WETS साम् | 

स्वेन सरारोन् सव्वीन् निच्ह्वातोति निग्रहः 1 विगतम् अरम् अन्तो विनाभोऽख्येति व्ययः 

भक्तानाम् अभोष्प्रदाने व्यग्र इति वा । चतुः्गलानरैवशङ्गः | चल्वारि et तोऽस्य पादा 

इति मन्ब्रवर्णात् | निगदेन मन्त्रेण अग्रे जायत इति निशब्दलोपं कत्वा गदाग्रजः | वदा गदो 

नाम वसुदेवस्याग्रजः तस्मादग्रे जायत इति गदाग्रजः ।<६॥ 

चतो मूर्तयो ` विरायच्ाव्याकततुरोयाल्ानोऽस्येति agate: | सिता रक्ता पोता 

aut चेति चतस्रो सू सयोऽ्येति वा । चलारो areatseifa aqulg: इति नाम वासुदेवे 

रट् | “शरौरपुरुष्डन्दः पुरुषो वेदपुरुषो महापरुषः' इति वहुचोपनिषदुकरा्चलास gaat 

ger wala चतब्यूहः । आमागां वाना aqat यथोक्तकारिणां गतिश्चतुगेतिः | रागेषा- 

दिरहितत्वात् चतुरः WAT मनः यस्य मनोबुदिरङ्गारचित्तञ्ेति अन्तःकरणचतु
टयं WAT यस्येति 

वास चतुराला। धर््ाैकाममोन्नाख्यं पुरुषा्थचतुष्टयं 
मवल्युतपयते यद्यदिति चतभौवः। 

चतुरी वेदान् वेततोति चतुब्वंदवित्। प्रपञ्चलक्तण पकः णादो विभूतय शरूपोऽस्वेति एकपात् | 

“पादोऽस्य farat भूतानि" इति युतैः | (विष्टभ्बा$हमिदं aqanaita स्थितो जगत् इति 

भागवदचनात् ॥<५॥ 



श खोखोविष्णुसदहखनामस्तो वम् | 

समावर्ताीऽनिहत्तात्मा ssa दुरतिक्रमः | 
5 0 दुल्लभो STAT SM दुरावासो दुरारिहा ॥७७३-७८१॥९६॥ 

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवडनः | 

SEAN महाकन्या HARA क्रतागमः ॥७८२-७८<॥९७॥ 
उवः सुन्दरः सुन्दो रलनाभः सुलोचनः | 
अकां वाजसनः शृङ्गो जयन्तः सव्बविज्जयौ ॥७९०-७९९।६८॥ 

ससारचक्रश्य सम्यगाव्ेकः इति संसारचक्रमस्मिन् सम्यगावर्तेत इति वा aad: | निषत्त 
आत्मा सनो विषयेभ्य इति fran अनिहत्ताला इति पाठे ada वत्त मानलात् न 
निव्तेते आता विषयेभ्यः अस्य इति अनिहत्ताला। जतु न शक्यत इति gaia: । aa 
SIAC ST GANA नातिक्रमन्तोति दुरतिक्रमः । 

` भयादस्याऽग्निस्तपति भयात्तपति ac | भयादिन्द्रश्च age खल्युघौवति Uae: | 
sfaaaauiq) ‘aggdaaqaay’ इति च । gawat भक्तया weg दुलभः । 

waaay तपोज्ञानसमाधिभिः । नराणां चोणपापानां aw भक्तिः प्रजायते ॥ 
इति व्यासवचनात्। भत्वा लम्यस््नन्यया' इति भगवदहचनाश्च | दुःखेन गम्यत न्नायत इति 

दुग॑मः। अन्तरायप्रतिहतेः दुःखादवाप्यत इति दुगेः। दुःखेनाऽऽवास्यते चित्ते योगिभिः 
समाधाविति दुरावासः। दुरारथो दुदेमिनो दानवादयस्तान् इन्तोति दुरारिहा yea 

Mua: ध्येयत्वात् श्भाद्गः। लोकानां सारं सारङ्गवत् wrae warafa लोक 

any: | श्रजाप्रतिः सो कानभ्यतपत्' इति aa लोकसारः प्रणवः तेन प्रतिपत्तव्य 

इति वा। परषोदरादिलवात् aya! भोभनस्तन्तुविस्तोणेः प्रपञ्चोऽस्येति सुतन्तु: । aaa 

तन्तु वद्ेयति रेदयतोति वा तन्तुवद्ैनः। इन्द्रस्य कर्यो कम्य अस्येति इन्द्रकर्मा रेग्बश्च- 

ame: | महान्ति वियदादोनि भूतानि कश्माणि कायाग्डस्येति महाकमा | छलमेव aa 
न करसव्यं किचित् wh अरस्य विद्यत इति Rawat atta wh छतवानिति वा 

SAMA | कतो वेदालमक आगमो येनेति छतागमः। “Ta महतो भूतस्य निःष्ठसितमेतत्' 

इति ओते; ॥ ९ ७ ॥ : 
Sqae भवं जन्म खेच्छया भजति इति saa: । उद्तमपगतं जन्माऽस्य समस्तकारणत्वा- 

दिति वा ssa: | विश्वातिशायिसोभाग्यशालित्वात् सुन्दरः । सृष्ट उनक्तोति मुन्दः । उदो क्लेदने 
इत्यस्य धातोः पचाद्यच। आटरोभावस्य वाचकः YS करुणाकरः इत्यथः। षरषोदरादितवात् 
परखूपत्वम्। रलवत्सुन्दरा नाभिरस्येति रननाभः। रत्रगब्देनात शोभा लच्यते। waa 



ओय विष्णुसहखनामस्तत्म् ।  . 

सुब विन्दुरचोभ्यः सव्व॑वागौऽ्व ररः | ‘i 101 

महाहदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः tee Hee Neen 

कूमुदः कुन्दरः कुन्दः प्रञजैन्यः पावनोऽनिलः | 

अशताभोऽखतवपुः सर्व्वज्ञः सब्वैतोमु खः ॥८०७-८१६॥१००॥ 

stata: ून्यतैरचनोयत्वादकः । वाजमन्नम् 
लोचनं नयनं ज्ञानं वा अस्येति सुलोचनः। ब्र 

अन्नार्थिनां सनोति ददातोति वाजसनः | प्रलथाग्थसि asad मतस्यविशेषरूपौ खग । 

मलर्धीयोऽतिशायने इनि प्रल्ययः। aaq अतिशयेन जयति जयडेतुरिति वा जयन्तः | 

न् रागादोन् बाह्यान् दिरस्याक्तादन् esata 
# 

स्वविषयं ज्ञानमस्येति सन्य॑वित्। आभ्यन्तरा 

जेतुं शोलमयस्येति ज्यो, तच्छोलाधिकारे जिदक्तिः इत्यादि पाणिनिवचनादिनिप्रल्ययः | ॥ 

सव्व॑विच्।सौ जयो चेति सर्व्दविजवी 
इत्येवं नाम ॥ < ८ ॥ 

। विन्दवोऽवयवाः qataem अस्येति सुवर्ण विन्ुः। “आप्रणखात् aa एव सुवः" इति 

gai) शोभनो वर्णों विन्दु यद्धिकान्ने तत्मन्वाला वा सुवणविन्दः | रागदेषादिभिः 

शब्दादि fanaa चिदशारिभि्च न aad इत्यत्तोभ्यः। सर्व्वेषां वामोश्वराणां त्रह्मादोनाम- +| 

चग्बरः । अवगाह्य सदानन्दं विखम्य सुखमासते योगिन इति मादः | गत्तेवदस्य माया । । 

महती दुरत्ययेति award: | (मम मया दुरत्यया" इति भगवदचनात् । यदा TAT) 

रथपयाय इति नेरुकौसक्तः तस्मान्महारथो मागः | सदारथल्मस्य प्रसिद्धं भारतादिष। 

कालत्रयानवच्छिन्रखभावत्वात् महाभूत; | स््व॑महामूलान्यस्मि्निघोयन्त इति fafa: | 

agiarat fafaata महानिधिः wees 

a acat भारावतरणं qaa मोदयतोति कसुदः | ङनदु्यतुल्यानि शानि फलानि 

राति ददातीति लाति आदत्ते इति वा कुन्दरः । रलयोकैलेकतस्मरणात्। `क धरां 

दारयामास दिरस्यातच्जिघांसया । वाराह रूपमास्याय' इति वा इन्दर | ङुन्दोपमसृन्दराङ्ग- 

त्वात् श्स्फटिकवन्निग्भरल इति वा कुन्दः | क एथिवीं कश्यपाय ददातीति वा कन्दः | 

सन्॑पापविनागाय वाजििषेन चेष्टवान्। तसन् यन्न महादाने दकिणा ITE | 

मारोचाय ददौ प्रोतः कश्यपाय वसुन्धराम् | इति रिव | ( 

का ufaat छति खर्डयतोति वा कुन्दः | कुशब्देन घरचिवोग्वरा लच्यन्त | 

fuafaat aa चकार मेदिनोमनेकशो वाइवलं तवाच्छिनत् | 

य; कान्तवीयस्य स भा्गवोत्तमो ममास्तु मा्कलयविठहये दरिः ॥ इति विष्ुधन्े | 

मिवषतोति वा पञ्ज॑न्यः। स्मृति 
पञ्जन्यवदाध्याल्मिकादितापव्रयं शमयति सन्वकामान 

wae पुनातीति पावनः। इलति प्रिरणं करोतीति इलः तद्रदितल्वादनिलः । इलति 



ae रो ओोविष्णुसहखनासस्तो चम् | 

सुलभः सुव्रतः सिः शञ्चजिच्छतुतापनः। 
न्ययोधोदुस्बरोऽप्वल्यश्चाणुरान्धूनिषृदनः ॥८१७-८२५॥१०१॥ 
Urata: सप्तजिह्नः TAIL सप्तवाहनः | 
अमूर्तिरनघोऽचिन्यो मयक्लहयनाशनः ॥ ८२६-८२४॥१०२॥ 

सपिति इति वा इत्यन्न; इलः तदिपरोतः नित्यनुदस्ररूपत्वादनिलः। अनिलो वायुस्तत्- 
सरूपल्वादिति वा अनिलः । अथवा saddemderq किच्िन्न खुह्वातोति वा अनिलः। 
अआमासतरसम् walla sea | मथितमर खतमसरान् नाशयित्वा चयं चाख्रातोति MSS: | अता अनष्ठरा अनश्वरफलतवात् आगा वाच्छाऽस्येति वा WATT । खतं 
सरणं तद्रहितं वुरस्येति अगतवपुः । सन्ध जानातोति Bde: | ‘a: aaa: सव्वैवित्' इति 
शते; । सव्वेतोऽचिशिरोमुखम्! इति भगवदचनात् सन्ध॑तोसुखः ॥१००॥ 

पतरपुष्यफलादिभिरभकतिमा बसमपिंतेः Ga लभ्यत इति सुलभः | 
पत्रेषु yay फलेषु तोैष्वक्ौ तलम्येषु सदेव सत् | 
भत्येकलभ्ये ged gua सुक कथं न क्रियते प्रयतः ॥ इति महाभरते | 

शोभनं तरतमस्येति शोभनं व्रतधति इति at Yea भोजनान्न Prada इति सूत्रतः । अ्ननन्धा- 
घोनसिदिलात् fae: | सुरथत्रव vara गरचरवस्तान् जयतीति शएदुजित् ¦ तापनात् waa यतुतापनः। an sala रोदति सर्वेषामुपरि ada इति ate! परषोदरादितवात् 
हकारस्य घकारादेणः । सर्व्वासि भूतानि न्यकक्षत्य खमायया णोति सणद्धौति वा wae: | 
अग्बरवुदतः सन्वैकार णत्वेन Fag: | षरषोदरादित्वात् उकारः | यदा उदुम्बरमन्नायं 
तेन तदाकना fad usages | अवा्सुदुम्बरम्' इति gas 1 न्यच्ोषोदुम्बर इत्यत 
विखगेलोपे सन्धिराई;। श्वोऽपि न ख्ास्यतोत्यश्वखः । 4 1. तकारः | 
aaa weal प्रारव्ययम् | छन्दांसि यस्य पणौनि यच वैदस वेदवित् ॥ 

इति भगवदचनात्। “अ्ैमूलोऽवाकशाश् VSB सनातनः" इति ऋतेः । चाणु 
नामानमन्धुच्ध निषृदितवानिति (1: ॥१०१॥ 

अन् बी सुडसाचंः 
दिवि te ee । यदि भाः षदो सा स्वात् भासस्तस्य म हासनः ॥ 

इति भगवदचनात् । सप्तजिद्भा अस्य सन्ति इति वा सघ्जिद्धः । तथा च तिः । 
कालौ करालो च मनोजवा च सुलोहिता या च SEAT | 
स्फलिङ्गिनो विण्वसचो च देवी लेलायमाना इति सप्तजिद्नाः ॥ इति ॥ 



श्यो विष्णुसदहखनामस्तोतम् | 

© 
a ® 

अगुबुहत् Az: श्थुलो गणच्चिगुणो महान् | 

aya: GIS, खायः प्राग्वंशो दंशवर्ब नः ॥८२५-८४६॥१०३॥ 

मारण्त् कथितो योगौ योगौशः AAAS: | mt 

AAR: AAT: क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥८४७-८५६।१०४॥ 

सप्त एधांसि दोप्योऽस्येति afar, अग्निः | “सघ ते अग्नेः समिधः सप्तजिह्वाः" इति मनर 

वर्णात् | सप्ताश्वाः वाहनानि स्चनामैको वा अश्वो वाहनम् अस्येति स्तवानः | “आदिल्यमेको- 

sai aefa सप्तनामा' इति 7: | सूत्तिघनरूपं धार णसमथं चराचरलक्तणम्। (ताभ्योऽभिः 

gana मूसिरनायतः इति ga: | तद्रहित इत्यमूततिः। अथवा ठेहसंस्थापनलक्षणा ata. 

ताङ्गावयवा afa: तद्रहित इति wale 1 श्रं दुःखं पापञ्च दयमस्य न विद्यत इल्यनघः ॥ 

व्रमाणादिसाचिल्वेन सर््द॑प्रमासामोचरतवात् अचिन्त्यः | ्रयमोदशः इति विष्वप्रपच्चविलक्त णत्वेन 

चिन्तयितुमशक्यलादा अरचिन्यः। असन््रामेवर्सिनां भयङ्करोतोति भकानां भयानि छन्तति 

छसोतीति वा भयक्षत्। वणौखमाचारवतां भं नाशयतीति भयनाशनः | 

वणी खमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् | विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषक्ारकः॥ 

त् तैराराधितलादु भयं नाशयतीति भयनाशनः ॥ १०२ ॥ 

। ‘autsqaat चेतसा वेदितव्यः" इति मन्तव्णीत् | खद 

तो मोघान् इति wa) अस्थलमित्यादिना 

qua सव्वीतलवात्। सत्वरजस्तमसां 

गुणाभावाजिरुणः । साच्च चेताः 

इति-पराशरवचना 

सीच्छपातिश्यशालित्वात् अणुः 

वात् दृंह णत्वा छत् बरह्म । अपोरणोयान् सह 

दव्यलप्रतिषधात् aa इव छश स्थूल इव स्थूल इल्युष 

--खष्टिखितिप्रलयकमखधि
ष्ठाटलात् TTT! परमाथतो 

कवलो निभणशच' इति श्रुतेः । शब्दादिुणोनलात् निरतिशय घच्मलात् नित्यशुदलु्सव्व
ै- 

गतत्वात् प्रतिवन्धकं कश्चजातं तकतैतोऽपि यतो वुं न शक्यत् अतएव सान् । “anal 

ऽस्यर्ाऽनङ्गोऽशरोरो मांश afar इति aT | गरथिव्यादीनां घारका णां धारकलत्वात्
 न् 

नापि भ्रियत इति श्रष्टतः। यद्येवमयं केन ` धाते इत्याशङ्का qaqa आसना ater 

ति aya | ‘a भगवः afar परतिष्ठितः aateler इति a: । शोभनं पद्मोदरतास्रवदभिः 

रूपमस्य आस्यमिति are: | सी वेदाको महान् ष्ट्राः तस्य सुखानिगैतः पुरुषार्घोप- 

देशाथैमिति वा ari बिदा अद्य महतो भूतस्य निष्वसितम्' इति अतेः । अन्यस्य 

वशिनो sat पावात्याः। अस्य व॑ प्रपञ्चः प्रागेव न ata इति प्राग्वंशः । वंशं प्रपञ्च aaa 

Sea वां वंणवद्ैनः ॥१०३॥ 

अनन्तादिरूपेण सुवो भारं विश्वत् Hed! वेदादिभिरेवायं परत्वेन कथितः | aa: 

वेड; कयित इति ar कथितः। “amt वेदा यत्पदमामनन्ति' । “देख qateaa Faq’ \ 

is 



धूल -खोयोविष्णुखदहखनामस्तो चम् | 

घनुङरो घनुव्वैदो दर्डो दमयिता दमः | 
अपराजितः AAAS नियन्ताऽनियमोऽयमः ॥८५७-८६६॥ १ od 

सत्ववान् सात्विकः Aa: Tasca: | 
अभिप्रायः प्रियाऽ: प्रियक्षत् प्रौतिवद्नः ॥ ८६७-८७५॥१०६॥ 

वैदे रामायणे gw भारते भरतर्षभ । आदावन्ते च मध्ये च इरि; qa maa | 
इति वचनाच | सोऽध्वनः पारमप्रोति तदिष्णोः परमं पदम्" इत्यादुक्तम् | किं तदध्वनो 

faut; व्याप्नथोलस्य परमं पदं सतम् इत्याकाङ्ायामिन्द्रियादिभ्यः aa Wat 

प्रतिपाद्यते | “sigh: परो are’ इत्यारभ्यः ‘aura परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा- 

गतिः इत्यन्तेन य; सः कथितः। योगी ज्ञानं तेनेव aerate योगो । योगः समाधिः a fe 

सखालसनि ase समाधत्ते समालानं तेन वा योगौ | अन्ये योगिनो योगान्तरायैः आमनि 

स्वेदा विहन्यमानाः खरूपात् प्रमाद्यन्ति अयन्तु तद्रदितलयात्तेषामोश इति ava । 
सर्व्वान् कामान् ददाति इति सव्व कामदः | "फलमत उपपत्ते" इति व्यासेन अभिदहितलात् | 
Tana सर्व्वेषां daw भ्रमतां विखामखानलात् area: | अविषेकिनो मनस्तापय- 

तोति चमणः। चामा: Star; प्रजाः स्वः करोतोति "तत् करोति तदाच इति णिचि 
पचाद्यचि aa wg: aa: इति। भोभनानि पंणीनि छन्दांसि संसारतरुरूपि णोऽस्य इति 

सुपर्णं; । “छन्दसि यस्य पर्णीनि' इति भगवदचनात्। वायुवदति aster स॒वायुवाद्नः। 

भोषाऽस्मादातः पवत" इति gas ॥१०४॥ 
खोमान् रामो धनुः धारयामासेति wate) स एव दागररयिः aged बेत्तोति ws 

ae; | - दमनं दमयतां. दण्डः | "दण्डो दम्रयतामस्मिः इति भगवद चनात् | वैवस्वतनरेन्द्रादि- 

रूपेण प्रजा दमधरतोति दमयिता! दमो ety दष्ड कारं फलम् तच्च ख एवेति दमः । हु 

fad पराजित इति अपराजित; । स्व॑ समथ इति सव्व॑सदः। wally waq सहत 
इति वा dag: | dala स्वेषु सेषु AAT व्यवष्याघयतीति नियन्ता | नियमो नियतिः तस्य! 

न विद्यत इति अनियमः । स््वनियन्तुरस्य नियन्तन्तराभावात् । नास्य विद्यते यमो खु 
रिति अयम: । अथवा यमनियमो योगाङ्ग तन्नम्यल्वात् स प्व नियमः यमः ॥ १ nae fe 
Waser सत्वम् aatfa इति chi ॥ sagt Praia and 

ahaa: | aay साधुत्वात् सत्यः । सत्य यथाभूताथं कथने धम्म च॑ वन aes 2 

नियत् इति स्यघन्परायणः । अभित्रेयते ८ genie arte (1. 
अभिप्रेति जगदिति वा सभिपरायः। प्रिधाणि द्टान्यद्दतोति as \ 

Aqafeead aa यदाऽस्य दयितं we) तत्तदगु पवते देयं तदेवाऽ्यिच्छृतां # 



जो ओोविष्णसदखनामस्तोचम् | : ye 

विदहायसगति््जतिः सुसचिङ्धतभुग्धि्ः । 

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥=>९-०<“॥“ 

अनन्तो GAYA भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः | 

अनिर्व्विसाः सदामर्षौ लोकाधिष्टानमद्तः Ware FeAl: ८॥ 
| 

` सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः | त | 

a = 
1 

इति स्मरणात् | सा गतासनपरभसाच्येप ्स्ततिनमस्काराद
िभिः परूलासाधनेः प्ूजनोय इति | 

` अदः aq aaa faarg एव किन्तु सतुल्यादिमिभेजतं fad करोतीति भियक्षत् aurea 

Ws akafa इति प्रोतिव्ैनः ॥ १०६ ॥ , 

विद्धायस्ं गच्छति विद्ायो गतिराश्रयोऽस्येति वा विद्दायसगतिः। विदाथ दयं 

विष्णुपदमादिव्यो atl खत एव grad ̀  इति ̀  ज्योतिः | “नारायणः परं च्योतिः' ` इति प 

मन्त्रवर्णात् । शोभना रचिदोंधिरिच्चा वाऽस्येति oats CERES vacate 

Hig इतं सङके इति इतभुक् | qaaa वत्तमानलात् याणं लोकानां परुलादा fay: | 

amen दलि रविरादिव्याव्मा । विविधं रोचत इति विरोचनः | स्योऽग्निवौ । सूतैः सुव- 

तेवा सर्व्वमिति खयशब्टो निपात्यते । » इति पाणिनि वचनात् । aa 

जगत; प्रसवितेति सविता | ; 

रसानाञच्च तथादानात् रविरित्यभिषो 

। इति विष्णुधर््माततरे। रविर्लोचनं wate 

स्यौ इति श्तेः ॥ १०७ ॥ 

०७॥ 

“राजखय सूय 

सवितेति तं ॥ 
aa । प्रजानान्तु प्रसवनात् ६ 

‘qfiaHel Taal चन्द्र- 
ति रविलोचनः। 

नित्यत्वात् सव्व॑मतलात् देशका
लपरि च्छदा भावात् अनन्त" | गिषरूषो बा । इतं भुन 

कोति इतसुक्। sald भोगां तज्चेतसा अचेतनां सुते इति जगत् पालवतोति बा भोक्ता | 

भक्तानां सुखं मोचल चण ददातीति सुखदः | WHS दति खस्डयतीति वा अ९ ८६५ ॥ पगे 

असक्लन्नायमानत्वात् नेकजः अनेकजः। अग्रे जायत cara: feta | दिरण्गभः सम्- 

वताय" इति ga: । अवाप्तसव्वकामलात् प्रासिेतत्वामावात् fase नास्तोति अनि- 

faq: सतः साधन् आभिसुख्येन saa चमत दति सदामर्षी | तमनाधारमाघारमधिष्ठायः 

Ey. 
वणायापि वडभिर्यो न लभ्यः 

तरयो लोकास्तिठन्तोति लोकाधिष्ठानं ब्रह्म | अद्भतत्वाददत,। ४ र 

गव न्तोऽपि बहवो यं न faa) आशयो वक्ता ङशलोऽस्य लम्बा ^ Rial 

aime,’ इति श्रुते; । ‘saad पश्यति afagay इति भगदव चनात् | खरूपशक्षिव्यापार- 

कार्ययं ङ्तत्वादङ्कतः ॥ १०८ ॥ 8 

` सनादिति निपातः चिराथवचन्ः। कालख grea विकल्पना कापि । 



ze i ओखोखोविष्णुखदखनामस्तोदम्। 

ata: स्वित् ata खस्तिभुक् खल्िदन्िणः ॥८९६-९०५॥१०९॥ 
अरौद्रः कुण्डलो sat वित्रा्यूञ््जितशासनः ॥ 
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः Watt: ॥९०६-६१४॥११०॥ 

परस्य ब्रह्मणो SU युरुषः प्रथमं दिज । sas तथेवान्ये रूपे कालस्तथा परम् | 
इति योविषणुपुराति । स्वं कारणत्वात् विरिचच्रादोनासपि सनातनानाम् अतिशधेन सना- 

तनलात् सनातनतमः। * वामनस्य कपिलो वणे इति प्रसिध् | तद्रूपो कपिलः । कं जलं 
रश्मिभिः पिवति इति कपिः चः । कपि; aust वा | "कपिव॑राहः ये्ठश्च' इति वचनात् । 
प्रलये afar saat जगन्तोति Tea: | मल्लानां खस्ति मङ्गलं ददातीति खस्तिदः | तदेव 
करोतोति afeaqi मङ्गलखरूपमातमीयं परमानन्दलक्षणं खस्ति | तदेव ys 
इति खस्तमुक्। भक्तानां खस्ति मङ्गलं सुनक्गोति वा खस्तिसुक्। खस्तिूपेण द चते वर्धते 
afta दातु समर्थो दक्तिणो वा खस्तिदक्षिणः। अथवा आशकारिणि दक्षिणशब्दो वर्त॑ते TH 
खस्ति दातुम् sata ana इति सस्तिदच्चिणः | 

यस्य च खअरणादेव सिद्धन्ति सर्व्वंसिदयः। wa सकलकल्याणभाजनं यच्च जायते ॥ 
परुषन्तमजं fret ्रजामि स्मरणं छरिम्। स्मरणादेव awe qd चातपच्रम् | 

225 Tan मेदमायाति गिरिव॑जहतो यथा ॥ इत्यादि वचनेभ्यः ॥ १०८ ॥ 8 
WH रौद्रं रागश्च dz: कोपश्च Gel यख्य dead नास्तोति ade: | अवाषसच्धकामल्रेन 

~~~ ~. रागहेषादयो न सन्तोति अरद्रः। शओेषरूपभाक् geal! SECA S TAGS AAG 
Wel | यदा साङ्ययोगाव्मक्षे मकराकारे Get अस्य श्त इति gem waa 
खमायया Tawa सद शैनाख्यं चक्रं घतत इति चक्रो । 
qaqa जवेनान्तरितानिलम् | चक्रस्वरूपं च मनो त्ते विष्णः करे सितम् ॥ 

* इति विष्णुधुराणे । विक्रमः पादविचेपः शोष्यं वा बयं चाशेषपुरुषेभ्यो विलच्णमस्य इति 
विक्रमो । युतिस्मतिलच्णसून्नितं शासनमस्येति = { 

तिष्यो मसैवान्ने ag उललद्धय वन्ते | आज्नाच्छदि मम देषो सद्धक्तोऽपि न वैष्णवः ॥ 
इति भगवद नात् । शब्दध्रहत्तिरतूनां जाल्यादोनामसम्भवात् शब्देन वहुमशकयल्ात् 

शब्दातिगः! श्यतो वाचो fated sare मनसा सह" | “न शन्दगोचरे यस्य योगिध्येयं परं 
पदम्! ॥ इत्यादि खतिद् तिभ्य;। aka ae Acta वदन्तोति शब्दसहः | “स्व वेदा 
यत्यदमामनन्तिः “यदेष सर््रडमेव aay इति ुतिशमतिभ्याम् | तापतरयाभित्तानां fara 

* बडवानलस्य इत्यपि कंचित् । 



ओयोविष्एसहसखनामस्तोचम् | ge 

अकरः पेशलो eat दचिणः क्षमिणां वरः | 

वदन्तमो NAMA: पुण्य शवणकौ त्त नः VELA STULL 

उत्तारणो द्ष्छरतिहा पुण्यो दुःखप्रनाशन, | 

maar शिशिरः। संसारिणाम् आसा अवि्ायोगात् शव्वैरोव शव्वेरो । ज्ञानिनां पुनः 

संसार; TAT तासुभयेषां करोतोति शव्वेरोकरः | 

या निशा सन्धभूतानां तस्यां जागचचिं संयमो । यस्यां TT 

इति भगवद चनात् ॥ १६० ॥ 

` क्रों नाम मनसो wars कोपजः 

कामत्वात् कामाभावादेव कोपाभावः। तस्मा 

वाचा ager च भोभनल्ात् पेशलः । प्रः चतः Rand च दक्षः तयश्तत्यरच्मि- 

्रियतम् इति ca! दत्तिणशब्टस्यापि <a mera; युनरुकिदोषो नास्ति शब्दमेदात्। 

अधवा टचे गच्छति हिनस्तोति वा दिणः | ‘eq गतिहिसनयोः" इति घातुपाडात
् SAT 

वतां योगिनां छृयिव्यारीनां मारंधारकाणाच्च Ae इति चमिणां वरः। चरमया चधिवो- 

uy 
~ ९. 

+ इति ` बाल्मीकिवचनात्। ब्रह्माण्डमखिलं वन् पृथिवीव भारेण atfed इति पृथिव्या 

ति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनः ॥ 

आन्तरः सन्तापः साभिनिवेशः। .अवाप्रसन्तै- 

दस्य aed नास्तोति अकरः । TT सनसा 

समः 

अवि वरः । चभिणः war: अयन्तु oats सकलाः क्रियाः कत्तु चमत इति वा 

च्मिणां वरः | निरस्तातिशयं ज्ञानं सन्वैदा सव्वेगोचरम् अस्य एवास्ति नान्येषामिति 

विदत्तमः। वीतं विगतं भयं सांसारिकं संसारलच्चं चास्य वीतभयः 1 सनदष्वरलवाजितय- 

सुक्त्वाचच । ge युण्यकरं wat कौत्तेनचा्येति प॒ख्खखवणकोत्तेनः । 
किचित् सोऽसुर च मानव, 

| 

य इद् salad यथापि परिकोत्येत् | नामं प्रायात् 

इति खवणादि फलवचनात् | १९१ ॥ 

` संसारसागरादुत्तारयतोति उत्तारणः। दुष्कुतोः पापानि दुष्कृतिनः पापकारिणः तान् ` 

हन्ति. इति दुष्कतिदा । रणाद gaat ga करोतोति घुख्ठः | सर्वषां खुति्मृतिलक्तणया 

वाचा पुख्यमाचष्ट इति वा gal भाविनोऽनयैस्य सूचकान् अश्मान Sat नाशयतोति 

waa: स्तुतः wifes: पूजितखेति Sawa: | विविधाः संसारिणाम् ईरन् गतोः ate 

, प्रदानेन हन्तोति वोरा । wa गुणमधिष्ठाय जगचयं रक्ततोति. र्तः | नन्यादित्वा 

करि AZ | 

सन्मार्मव्विनः सन्तः पञ्चयन्नाः प्रकोर्तिताः। दाविंशतिस्तथा चाधौ संसारः परिकौरितः | 

तद्युक्तोऽपि न मोकाय यस्त्वात्मगुणवज्जितः | जिद्धोपखनिमिं fe पतनं स्वेदेहिनाम् ॥ 

amiefaaaq gang farce नित्यशः। रवणंरोष्यपातेषु arerniaraasta च } 



a A layarantaciad 

| वोरा रक्षणः; सन्तो जोवनः पव्यवस्थितः ॥<२२-९२१।११२॥ 
अनन्तरूपोऽनन्तशो जितमन्युभयापदः | 

। चलुरखो गभो रात्मा विदिणो व्यादिशो दिशः ॥६२२-८४०॥११३॥ 

भिक्तां cut न धर्मोऽस्य wate नरका व्रजेत् । fece रजतं पात्रं ade परिग्रहः | 
Met कश्मलं दृष्टा सचेलो जलमाविशेत् | तुषगोमयमोमू व्र णभस्प्ाश्यि चाधैवत् ॥ 
Yad निहत्तानां स्कन्धे तु भुवनं बनम्। यन्निमित्तं भवेच्छोकः चासो वा क्रोध एव वा | 
आयासो वा.यतो मूलमेकाङ्गमपि तत् त्यज । त्यज weg तथा सत्याद्धते त्यज | 
उमे Aalst वयक्ता येन त्यजसि तत् त्यज ॥ 

योषिदिरण्याभरणादिरलं (दूरेषु मायारवितेष्वमूट्ः | 
प्रलोभिताताभ्युपभोगवदा पतङ्कवन्नश्यति नष्टदृष्टिः | 

अहङ्रोमि यद् gt प्रसुप्तं यत् प्रबोधयेत् । उयते परमानन्दे न त्वं नाहं न ते जगत् | 

सुवे gaa दत्ता ate ब्रह्मचारिणे। चौराय sed Sat दाता च नरवां व्रजेत् ॥ 

WAMU भिन्त्वारो घ्रन्ति दानतः | प्रतारयन्ननात्ानं येः चानन प्रयच्छति ॥ 
अष्टावतुयुणान् प्रज्ञान् परोनेतान्निबोधत | असूयति यथा लोके शौचमन्तबेदिर्दिंज | 
अननायासस्त्रका्येष मङ्गल्या चारसेवनम्। परदरव्येष्वकापेग्य मे षूपाज्जितेषु च ॥ 
तथाऽस परस्तरोषु परार्थेषु च सव्व॑दा । अयभेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकाः | 

wha विना नानं कस्यचिच्ेह दृश्यते । शतिस्मत्युदितं घश्रमनतिषठेत् naa: ॥ 
AWA Aa Ga ag प्रमा चनैनात् । IAG BESS तेन खरग न गच्छति ॥ 

तत्पापं नाशयामोति मुच्च gala way | उभयोः पतनं दष्टा मौनं सर्व्वाथेसाघकम् | 
| शर भागवतस्य ad भामोरधोजलम्। oe विष्णुपरं चित्तं डमे कादयोत्रतम्॥ 

डल कजिह्णा saat न देवग्रहभूषिता । भवित प्रायशो ब्रह्मन् यि शददत्वमागते ॥ 

साप्यायेष च सोदन्ति भोचधम्प्रविवच्नितः। अन्य-परतिग्रहादानं करिच्न्त्यल्यनेधसः ॥ इति । 
एतद्ूपेण विद्याविनयददये समवत्तैत इति सन्तः । Sala प्राणरूपेण जोवयन् जोवनः | 

परि सन्वेतो विश्वं व्याप्य स्थित इति wate: ॥१९* 
अनन्तादिरूपेण विष्वप्रपञ्चरूपेण स्थितेति अनन्तरूपः; । अनन्ता अपरिमिता =n: परा 

शलिरसयेति अनन्तो; | “पराऽस् शक्तिव्विविधैव यूयते इति BA: । मन्युः कोपो जितो येन स 
जितमन्यु! भयं संसारजं gama wit EMER £ Soe one mask: as 
काल पलं प्रयच्छ तोति | आत्मा wed चित्तं वा mit परिच्छेत्तमशक्वमस्येति गभो- 



रोसो विष्णुसहखनामस्तोवम्। ६३ 

अनादिरभूमुवो Tat: Gael चिराङ्गदः | 

जननो जनजन््ादिर्भीमो भोमपराक्रमः ॥<४१-९४९॥११४॥ 

आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः | 

HSM: सत्पथाचारः प्राणदः AMA व्ण, ॥<५०-५५८॥।११५॥ 

प्रमागं प्रायनिलयः प्राणशत् प्राणजौवनः 

ad तच्चविदेकात्मा tartan: 

सेस दिशन् विदिशः। fafaararst शक्रादीनां 

दिशन् स वैदात्मना द्रति दिशः ॥१९३॥ 

| सव्व॑कारणल्वात् । ̀ भूराषारः भुवः aa 

qua: | अधवान् कैवलमसौ भूभवः अपितु 

९५९-९६५॥११६॥ 

रातमा । विविधानि फलान्यधि कारिभ्यो विग 

दिशन् व्यादिशः! समस्तानां कथां फलानि 

आदिः कारणमस्य न विद्यत दूति अनादिः 

भूताश्चयत्वेन प्रसिदाया भम्या सुवोऽपि भूरिति 

aan भोभा चेति भुवो लच्छोः। अधव। चः gala: सुवो Gaels aa: आत्मविव्या 

cqafaan a देवि aq’ इति aaa | quartet: शोभेति वा भूभुवो aa: । 

शोभना विविधा ईरा गतयोऽस्येति सुवीरः । शोभनं विविधमौरणमस्येति at सुवोरः 

संचिरे कल्याणि अङ्गदे अस्येति सचिराङ्कदः । जन्तून् जनयन् जननः । asad gga 

ग्रहणात् Ae ALAA | प्रयोगवचनादिवत्। जनस्य लनिमतो HT Sees: 

“समूलं कारणम्" इति मन्वत । अषरादना भयहेहलात् भोमः। 

‘quad वच्मुदयतम्' इति gai! भोमः पराक्रमोऽस्यावतारेष्विति मरीमपराक्न
मः॥१९४॥ 

षरयिव्यादौनां पञ्चभूतानामाधरभूतानामाधारलात् 
आधारनिलय, | pit छतस्याऽन्यो 

धाता नास्तोति अधाता | न aaa’ इति समासान्तविधैरनित्य लात् कप्रल्या
भावः। संहार 

समये सर्वौ; प्रजा धयति पिवतोति वा घाता । पेरपान इति धातुः | सद्णवद्धितान्। पुष्पाणां ` 

निलयप्रवु्लभावलात् WRIT जागतति 

हासवत्. प्रपञ्चरूपैण विकासोऽस्येति पुष्यहसः | 

प्रजागरः । सर्वेषामुपरि तिष्ठन् wen) सतां कमणि स आचरत्येष 

इति सत्यथाचारः। शतान् जौवयन् परोक्तित् प्रदतीनिति प्राणदः | msc नाम परमातनों 

वाचकः ऊकारः | तदमेदोपचागात् प्रणवः । पणतिः 1605 5 
“सव्वौरणि 

रूपाणि विचित्य धोरो नामानि कलाभिवदन् यदास्ते इति शरुतिः । प्ानि कश्माणि पणः 

तं संच्टद्याऽधिकारिभ्यस्ततफल
ं प्रयच्छतोति GAT वा पण इति ॥११५ 

प्रमितिः सम्बित् aan प्रमाणम् | ‘gata ae इति wai | 
q 

ज्ानसरूपमत्यन्तनिगलं परमाथैतः। तपेवाधंसरूपेण श्वान्तिदभनतः सितम् ॥ 

जनजन््रादिः। 



३४ 1414. ओखोविष्णुसहस्रनामस्तोव्रम् | 

भूभुवः Gea: स पिता प्रपितामहः | 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यन्नाङ्ो यज्ञवाहनः ॥६६६- ७५॥ १ Von 

इति ओविश्णुपुराणे। श्राणा इन्द्रियाणि यत्र aa fated तत्परतन्त्रत्वात् zee 
धारकाः प्राणापानादयो वां तस्सिन् निलोयन्ते प्राणितोति प्राणो जोवः परे gfe निलोयत इति 
वा प्राणनिलयः । प्राणान् जोवांश संद्रक्निति वा प्राणनिलयः । परोषयन्नन्नरूपेण प्राणानिति 
प्राणशत् । प्राणिनो जोवयन् oe: पवनेरिति masta: | 
न प्राणेन नाऽपानेन मर्यो जोवति कश्चन । इतरेण तु जोवन्ति यस्विननेतावुपाञितौ ॥ 

^... इति मन्बवणौत्। ad तथ्यमद्धतम् सत्यम् परमाथैः सतत््वमित्येते एकाथैवाचिनः | 

परमाथेसतो ब्रह्मणो वाचका; एते शब्दाः ¦ ad खूप यधावदेत्तोति - तत्ववित् । एकथासा- 

वाता चेति एकाला । आता वा इदमेक एवाग्र आसोत्" इति BA: 1 
यच्चाप्रोति यदादत्ते gaits विषयानिड । यच्ास्य सन्ततो भावस्तस््ादात्मेति कथ्यते ॥ 

इति wa: । जायते अस्ति वदते विपरिणमते अपन्तोयते विनग्यति' इति षड्भावविका- 
रान् अतीत्य गच्छ तोति जन्प्रखत्युजरातिगः | “न जायते ज्यते वा faufaq’ इति Aa 
AMG 1 ९९६ ॥ 

भूयुवःखःसमाख्यानि aft व्यादृतिदूपाणि च शुक्राणि त्योसाराणि agai arg! ~ 

तैहोमादिना saad तरति gaa चेति quae: 
~ ~~~ ~~ अनौ. पास्ताइतिः सस्यगादिव्यसुपतिष्टते + -अगदिव्याज्नायते afeqers ततः प्रजाः ॥-- -- 

इति मनुवचनात्। अथवा भूभैवःखःसमाख्यलोकनयसंसारखच्नो भुभुवः स्लस्त सः 

भूवः Gua लो कवरयं हनच्तवदपराप्य fasdtfa वा भ्रभुवः जलस्तरः । संसारसागरं तार्य 

तोति तारः प्रणवो बा । ada aaa जनक इति स पिता । पितामहस्यापि ब्रह्मणोऽपि 
पिता प्रपितामद्ः। सङ्गन्ता सत्कतो at यन्नः! TAAL पाता स्वासो वां यज्ञपतिः é fe 

aduami भोका च. प्रभुरेव च" इति भवदचनात्। यजमानात्मना यजन् यज्वा । यज्ञा 

अङ्गान्यस्येति यज्ञाङ्गो वराद सूतिः | र <i 
Aantal aude: aqeatuatqa: 1 अग्निजिह्वो दभेरोमा AMM महातपाः ॥ 

BAC fat वेदाङ्ग -यलिभूषणः | AAS: खुबतुष्डः सामघोषलनो सहन् ॥ 

whaaaa: Raa तऋमविक्रमसतक्रियः । प्राययित्तनसो चोरः प थजाचुमहाशुजः ॥ 

Sta होमलिद्गः फलमोजमदहोषधिः | बाद्यान्तरात्मा मन््रस्िग् fama; सोमभ्रोणितः ॥ 
ह | तिमान् नानादोखाभिरिंतः ॥ 

| वेपदस्कन्धो lariat दव्य कव्यातिवगवान् | प्राग्वंशकायो ETAT 

दच्छिणद्द्यो योनो AeA सान् | उपाका्खोरुचकः HATA ॥ 



आत्मयोनिः Basal Tat सामगायनः | 

देवकौ नन्दनः खषा चितीणः पापनाशनः ॥९८४-९९२॥११९॥ 

आङ्न्नन्टको चक्रौ We Aa गदाधरः | 

नानाद्छन्दोगतिपधो गद्य पनिषदासनः | छ्ायापनोसद्ायो वे Aaa दवोच्छितः॥ ` 

इति ओदरिवंे | फलङेतमूतान् यज्ञान् बा तीति यज्ञवाहनः ॥११७॥ 

यज्ञं विभक्ति पातीति च ated! जगदादौ तदन्ते च यन्न करोति छन्तति इति! 

agama) यज्ञानां तस्षमाराधनामना 
ञषोति यज्ञो । a भुत सुनत्लीति वा यज्ञस 

यज्ञाः साधन तवप्रास्ाविति-यन्न्ाचन 
| यन्नस्यान्तं फलप्रपिं HAT AHMAR । त - 

क्सनेन quigat बू कला quant करोतोति TaN |  यन्नानाग् 

चज्नानयन्नः फलाभिषन्धिरदितो वा यज्ञः तदपैदोपचारत् ब्रह्म यच्रगुद्यम् । अद्यते 

` च भूतानोति अननम् । अन्नमत्तोति wate: | सव
्व जगदव्रादिरूपेण * अग्नोभोमामकः 

दभैवितन्ेवकारः | चय समस्तनान्ानेकख्िन् पसि 
Fares afd eufaqa i

tes 

saa योनिरुपादान कार ना
न्यदिति आत्मयोनिः। निनित्तकारणमपि स एवेति en. 

यति खयंजात इति । gafaa प्रतिन्नादष्ान्तालुपरोधात् इव्यत स्यापितसुभयकारण 

हरेः | fanaa खननात् Fata: | धरणी; विशेषेण खनिला पातालवासिनं हिर्यात्तं aga 

सामानि गायतीति सामगायनः | देवक्याः 

हावरादरूपमाखाय जघानिति पुराणप्रसि्म् | 

gat देवकौोनन्दनः 

ज्योतींषि शक्तानि च यानि a 
चयी लोकां लीकपालास्र

यो च । 

इति महाभारते |) 

त्रयो$ग्नय्चाइतयश्च
 पञ्च सन्त Fer zantge एव ॥ 

चितिमैनेरोशः facial दथरधालजः। कोल्तितः 

यत; खष्टा सबव्ब॑लोकस्यात aefa) 

पूजितो ध्यातः daa: TTT नाशयतीति पापनाशनः। _ 
i 

aga यत् पापं नश्यते SATA ॥ 

पच्चोपवासादुयत् पापं Jara प्रणष्यति। प्राणायामय 8 

प्राणायामसहस्रेण यत्यापं नश्यते णाम् | न्तणमातेण ca हरिष्यानात् प्रणश्यति ॥ 

इति दष्पातातपे te tel 

पाञ्चजन्धाख्यं yaa
a WS fanatfa शत् । विद्यामयो नन्दकाख्यः pet gaat, 

असिरस्थेति नन्दको । -मन स्वान छदेन च 
-------- सुद शंनाख्य चक्रमस्यास्तोति चक्रो

 | संसारचक्रमस्या- 

ज~ 

+^ भोतभोग्यासकसेवेति वा कचित् | + Zar द्यपि कंचित् | 

८. 



at ५४६२ खसो विष्णुसडखनामस्तोत्रम् | 

रथाङ्गपाणिर च्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥ 

सव्वैग्रहरणायुधः ॐ नमः ॥<<३-१०००॥१२०॥ 
इतो टं कौत्तंनोयस्य Aqsa महात्मनः | 
नाम्नां avd दिव्यानामशेषेण प्रकौर्ति तन्न ॥ १२१ ॥ 

war परिवत्त॑ते इति वा चक्र | इन्दरियावयदङ्गाराकवं शाङ्ग नाम धतुरस्यास्सोति MF AAA । 
WIT इत्यनङः समासान्तः। वुद्धितच्वानिकां कौमोदकीं नाम गदां वहन् गदाधरः | रथाङ्ग 
चक्रमस्य पाणौ स्वितमिति रथाङ्गपाणि; । अतपवाशक्यत्तोभख इति adhe: । न केवलम् 
एतावन्तयायुधान्यस्येति न नियम्यते अपितु wala प्रहर णान्यायुधान्यस्ये ति सन्वेप्रहररणायुधः | 
आयुधल्वेन अप्रसिद्ान्यपि * कवचादोन्याथुधानि मवन्तोति। अन्ते सववप्रहरणायुघ इति 
वचनं सत्यसङ्कल्पत्वेन सर्वेश्वरत्वं दभयितुमेव 1 “पष सर्वेश्वरः इति चुतः । सव्बप्रहरणा- 
युधः इति दिवंचनं समाधिं योतयति 1 ५ 

ॐकार AFA: | ९ 
Saran दावेतो बरह्मणः पुरा । कण्ठं भित्वा विनियातौ न माङ्गलिकावुभौ ॥ 

इति वचनात् । अन्ते नम इत्य क्रा परिचरणं छतवान् । भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम 
इति सन्न्रव्णात् | 

धन्यं तदेव लग्नं qaad तदेव युख्ड मदः । करणस्य च सा fafsaa हरिः प्राङनमस्ज्रियते | 

इति च । प्रागित्युपलच्णम् । अन्तेऽपि नमस्कारस्य शि ् टेराचरणात् | फलं प्रागेव दितम् | 

एकोऽपि कष्णे तु annual दभाण्वमेधो न च याति तुल्यम् । दभाग्बतेधो gaits set छष्णप्राणामो न पुन्मवाय ॥ - 

अतसोपुष्यसं काथं पौतवाससमच्यतम् | ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते जनुः । 
लोकल्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभावमोषत् प्रणम्य शिरसा प्रभविष्णुमोश्म् | जन््ान्तरप्रलय कल्प सहखजा तसमा प्रणाशसु पयाति नरस्य पापम् ॥ इति ॥ 

भूरिवचनादिष्णोर्ममस्कारः सर्व्य॑कन्धसु faaa | अतएवास्य सदहसनास स्तव पाटस्याचखन्त 

विष्णनेमस्व इति प्रतोयते । स्तवादोनामा्यन्ते अङारछचारणस्यावण्यकव्वेऽस्य सदह खना 
म्रागन्तेऽपि Aleit: प्रयोक्तव्य इति nese व न मसखन्यनातिखिलिमिति guafa! मदान् खटटिख्ितिलयः 

कारणसमर्थं आत्मा यस्येति तस्य कथवस्य aaa "स्वं पपा विनस्वन्ति ओोदर- 

_ नमक ेनात्' इति वचनात् गोयमानस्य विष्णोः =< = इति वचनात् मोयमाएनस्य विष्णोः <= विण्वाददिखन्वेप्रडररणायुधान्तं न्तं दिन्याना- 

* RASS करजेत्यणि कचित् | 



चयोविष्णसडखनामस्तोचम्। = - । ^ &७ 

य इदं खृगुयाञ्चिलं यापि परिकीत्तयेत् | 

नाशुभं प्राघ्रुयात् किञ्चित् सोऽमुवेह च मानवः ॥१२२॥ 

Fetal बाह्मणः स्यात् चवियो विजयौ भवेत् | 

वैश्यो धनसखदः QITDS: सुखमवा्रुयात् ॥ १२३ ॥ 

Aula Atal ava प्रकौत्तितमिति वदता ` प्रकारान्तरेणापि सं ख्यो पपत्तिः 

दर्भिवा.+. परकर fa जपच्ु ते जन्तु” इति जधशब्दोपादनात् कौ सैयेदिल्यनेनापि विविधो 

जप उच्वोपांशमानसमेदेन AAT ॥१२१ 

यः कित् इदं नामसहस' प्रतिदिनं णया दा कर्शयेत् यच्चापि परिको तयेत् विष्णुनामात-. 

की चनं कात् सोऽपि मानवो नरः Aga परकाले इद आधुनिके {किदचिदशममङ्कलं न 

प्राभरुयात् | परलोकप्राप्तश्यापि ययातिन इषादिवद शभप्रा्यभावं ख्चयितुम् waa इम् 

॥१२२॥ 
j 

वेदान्तानाभुपनिषदाम् अथै प्रतिपाद्यं ब्रह्म गच्छति अवगच्छतीति वेदान्तगः। 

fe जपन्मुच्यते जन्तुजंन्मसंसारवन्धनात्' इति वचनात् aaa TT साच्तान्घ॒करिशङ्धायाम् 

का्मण्णं साच्चान्मक्तिहेतुतवं नास्ति ज्ञानेनैव ala इति दशयित _ ee बराह्मणः 

स्यादित्यक्तम् । कमणा त्वन्तःकरणश्णदि दारेण ज्ञानसुत्पद्यते । ष । 

कषायपक्तिः AAT ज्ञानन्तु परमा गतिः। कषाये कमभि; Gla ततो ज्ञानं प्रवतत ॥ 

नित्यं जानं समासाय नरो बन्धात् प्रमुच्यते | VHT सुखञ्च ज्ञानञ्च ज्ञानान्मो चोऽधिगम्यते ॥ 

योगिनः क कुवन्ति सङ्गं त्यक्रामश्दये | कर्मणा बध्यते जन्तुविव्ययैव fae | 

तमात् कमम न Galt यतयः पारदर्भिनः। यथोक्षान्यपि कच्माणि परिहाय दिजोत्तमः ॥ 

mama शने च स्यादवेदाभ्यासे च यत्नवान् । तपा aad दन्ति विद्ययाऽखतमश्रते ॥ 

ज्ञानमुत्पद्यते gai चयात् पापस्य HTT | यथादरशतलप्र्ये प्यत्यामानमामनि ॥ 

` इत्यादि स्मतिभ्यः। ‘aad वेदाुजचनेन ब्रामण विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा 

नाशकेनः | श्येन केन च यजेतापि वा दविंयोमेनावुपदतमना एव भवति" इत्यादिं्ुतिभ्यखच | 

क्रेवसयं प्राप्यते तेन quay | श्रह्मविदाप्रोति परम्' । 

ज्ञानादेव मोक्तो भवति | (ज्ञानादेव तु कं 

“तरति शो कमास्रवित् । “ब्रह्म वेद बद्धैव भवति | ‘aga सन् ब्रह्माप्येति" | "तमेव विदित्वा 

-तिन्युमेति नान्यः पन्या विद्यते gaa’ । “आनन्दं ब्रह्मणो विदान् न विभेति वुतञ्चन' | 

“इ वेदबेदोदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदोन् महतो विनष्टिः" । 

egal चगरैवदाकां वैशटविष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविन्नाय दुःखस्यान्तो भविष्यति | 



ac -वोखोविष्णुसदखनामस्तो चम् | 

wat प्राघ्रुयाचस्धमर्थाथो चाधमाप्रुयात् । 

कामानवाघ्रुवात् कामौ प्रजार्थो ATA ATE] प्रजाः ॥ {२९ ॥ 

भक्तिमान् यः सदोव्ाय शुचिस्तद्तमानसः | 

aed वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकौरत्तयेत् ॥ १२५ ॥ 

यशः प्राप्रोति विपुलं = ज्ञातिप्राधान्यमेव च। 

अचलां ध्िवमाप्नोति श्रेयः प्राप्रोल्यनुत्तमम् ॥ १२६ ॥ 

न मयं क्चिदाप्रोति ater तेजश्च विन्दति । 

भवत्यरोगो ब्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः ॥ १२७ ॥ 

AMT न प्रूजयान a SECIS IES: 1 वेदान्तविन्नानविनििताथीः 

ameding यवय; Wea | “A ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराता; परिमुन्ति Be 

इत्यादि afew: | शद्रः इखमवाश्रयात् वेनैव नतु जपयज्ञेन । "तस्माच्छद्रो व 4 

इति ga: । “araasqet वेदान् कत्वा ब्राह्मणमग्रतः” इति महाभारते ne 

(ुगतिनियात् अवसा शूद्रयोनिः" दूति हरिवंशे | यः शद्रः णयत् स सुखमाप्रया a 

व्यवहितेन संवन्धः । aatdarat को तयेदि त्यनेन ॥ १२२ | 7 ae 

घनरधीं नान्नातनेतत् ससं पटिला घनम प्रा्रुयात् । waatal अथं कामाथों अभि- 

लषितान् कामान् प्रजार्थी प्रजाः सन्ततोः प्राषुयादित्थैः। चन्धरादोनामात्मयक्तेन मनसा- 

sfafearat से ag विषयेष TIARA vats: कामः | रेहिकासुक्षिकोभयफललाभ 

एव स्तवस्यास्य पाडाद्विव्यतोति 1 १२४ ॥ 

भक्िमानित्यादिना भक्तिमतः 3 

धिकारिणः फलविशेषं द शयति | adja सततमु्म्य । तद्गतमानसः तस्मिन् ate 

83 गतं aafad भानसं वेन स तथोक्षः। प्रकोतेयेत् पठेत् ॥ १२५ ॥ | 

सहल नामस्तो वपाठस्यैहिकं फलं दरयति यश इति । fagaafaend यशः वौत्तिम्। 

Mian शोयवो धसम्पन्ञः सखगोढोनासग्रणोभ विष्यतोति | अचलां भियं स्थिरलच्छमम् | 

पारतिकफलद्च अनुत्तमं खयः परमपदप्रासिर्मोच्तलाभः स्यादिति ॥ १२६ ॥ 

स्ना माच्यस्तोत्रपाठस्य फलान्तरं दशयति न भयमिति । सव्ववाङ्तोभयः wae 

चे: सततघुव्यमयुक्तस्य एकाग्रचित्तस्य खद्ालोः विंशि्टा- 

2 याति माधन्यमित्यपि कचित्। 

<^ 



ओयोविष्णुसदखनामस्तोत्रम् 

रोगार्तो सुच्यते Waites Gala बन्धनात् । 

अयान्द्मच्येत Wag स॒च्येताऽऽपन्च आपदः ॥ १२ 

 दुर्गाण्यतितरत्याशु परुषः पुरुषोत्तमम् | 

 स्तुवन्नामसदखे य॒ faa भक्तिसमन्वितः ॥ १२८ ॥ 

वासुदेवाश्रयो AM वासुवपरायणः। 1 

. सरव्वपापविशदवात्मा याति ब्रह्य सनातनम् ॥ १३० ॥ 
न वासुदेवभक्तानाम शुभं विद्यते कचित् | 

` जन्म्ररुल्यजराव्याधिमयं नैवोपजायते ॥ १३१ ॥ 
इमं स्तवमधोयानः खचाभक्तिसमन्वितः 4 
युज्ये तात्म सुखक्ान्ति Nyfagfaatfata: ॥ १३२ ॥ 

तीति wa. वों बलाधिक्य' तेजः amar. विन्दति लभते । यावल्नोवमरोगौ भवै 

afaata कान्तिणालो । वलरूपगुणान्वितः वलचच् रूपञ्च qua त समन्वितः सम्प 

सन् चिरं जोवतोति भावः ॥ १२७॥ = 

Amd: पोड़ाभिभरतः रोगात् परिमुक्तो भवति । वः कारागारनिखुडः जस! 

भवेत् । wa: भयपोडितः भयात् परिमोचितो भवति । आपन्न विपद्यस्त 

द्रवादिना अभिभूत इति यावत् । आपदः विततैः परित्रातो भवेदिति १ १२८ । ध 

आश्य भटिति दुर्गाणि सङ्कटानतितरलि अतिक्रामेत्। सः परुषः य 0, 

विष्णुसुपासते | पुरुषोत्तमम् सव्वेपुसुषप्रधानम् | प्रतिदिनं ufaga: सहखनामपाठेन स्तुवन्ेव 

ूर््वोक्तमेहिकासुषिकं फलं विन्दतोति भावः ॥ १२९ ॥ | ए 

मर्यो मानवः यो वासुदेवायः वासुदेवं विष्णुं समाश्चयति एकायचित्तेन भजत स. 

तथोक्तः । वासुदेवपरायणः पएकान्तक्तष्णगतचित्तः। सव्वेपापविश्वदवाला स पापेभ्यः 

विशदः परितात रासा घेन सः। सनातनं ब्रह्म याति मोचं प्राप्रोति ॥ १२० । Nhe 

RIMS पाठात् साधननेन्नं भवतोति afaqar| नेति। वासुदेवभक्तान। काटाविदपि 

अश्रमं न मवति स्वव तेषां विघ्रामावः सन्ञायते। अङतोभयाः सन्तः स्वन सच 

wa: | जन्मादिभ्यश्तर्योऽपि तेषां भयं नास्ति। वासुदेवोपासनया सोचस्यावण्य्भाविलवात् ̀  

तस्य जठरयातना Ba: जराजनितदुःखं रोगोपतापव सव्ैथेवाऽसम्बव इति भावः ॥१३१॥ 

दमं स्तवमिति: अधीयान; पठन्। अदा आस्तिकः । ale भजनतात्मथम् | 



ee aA विष्णुसदखनामस्तो नम् । 

ART न-च मात्सय नलोभो नाशुभा सतिः | 

भवन्ति छ्तपुानां मक्तानां पुरुषोत्तमे ॥ १३२ ॥ 

सौः सचन्द्रा कनच्तचा खं दिशो भूर्महोदधिः | i! 

atqeqe Alain fagatfa महात्मनः ॥ १२४ ॥ 

ससुरासुर गन्धर्व्य WIAA AAT | 

जगदगेऽवर्ततेदं AWA सचराचरम् ॥ १३५ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः ad तेजोवलं घछतिः | 

बासुदेबात्स कन्याः BA AAT एव च १२६ ॥ 

आनः सुखम् आत्मसुस्वम् | तेन च चान्त्यादिभिष युज्यते । अद्वाभक्तिपुरःसरमस्य स्तवस्य 

चाठादिव साधकस्य क्षान्तिप्र शतयो गुणा आविभयन्ते ॥ ९३२ ॥ 

पुरुषोत्तमे विष्णौ भक्तानां न्यस्तचित्तानाम् अतएव कतपुष्यानाम् । घुंरुषोत्तमभजनात् 

सम्यगधिकौ पुखमस्तोत्यथंः। सिंहभिया ada विष्णुभजनभयात् ज्रोधादिः पलायते 1 

क्रोध; कोपः। मासै AMAT! अशुभा सतिः पापाचरणानुरागः। नक्रोधः नलोभः 

atau मति; इति अकारालुबन्धरहितेन नकारेण समस्तं पदतयम्। 

नक्रोधो न च मास्यः नलोभो armen मतिः | भवन्ति कतधुखानां ओ सन्तं सततं जपेत् ॥ 

इति aa: | क्रोधादयो न भवन्ति माक्छय्यं च न भवतोत्यथेः ॥ १३२ ॥ | 

दौः सचन्द्रा कनक्तत्रा इत्यादिना Waa वासुदेवस्य माहात्मयकथनेनोक्तानां फलानां 

प्रातिवचनं यथाथ कथनं नानुवाद इति दभैयति त्रिभिः aa! महाकनो वासुदेवस्य 

Halu बलवत्तया दीः aa सचनद्राकंनचता चन्द्रसग्रहगण समेता । खमाकाशम् । दिभः 

पूव्बीदयः खनामप्रसि्ाः | भूर्धरित्रौ महोदधिः मद्वासागरः | एतानि दौरादोनि विष्ठतानि 

स्वस कन्तोपरि स्थापितानोत्य्थः ॥ १२३४ ॥ 4 

इद् सचराचरं संख्थावरजङ्गमं सच्चुरासुरगन्धन् i ग 

राक्षसम् यक्तो देवयोनिविशेष उरगो नागली कः राच्सः सखनामप्रसिद्धो जोवविग्रेषः एतेः 

सितम् इद जगत् wae वश अवत्ैत | सर्व्वमेव ब्रह्माण्डं कष्णवभोभूतमिति भावः ॥१२५॥ 

इन्द्रियाखि वाकपाणिपादपायपस्धानि adit चन्लुःकणेनासिकाजिद्वात्वचो ज्नाने- 

न्द्रियाणि । ad त ॥ तेजः She । बलं साम्यम् । छतिः ष्यम् । चेतरं शरोरम् | Bast 

Sa: । एतानि सर्व्वाणि वाख्ुदेवा्रकानि वा देवो विष्णुरात्मा प्रवत्तको येषां लानि । आहः 

कथयन्ति तत्त्वज्ञा इति शेषः ॥ १३६ | 

देवदानवगन्धव्वेसमन्वितम् | सयच्तोरग- 

< 



ओ चोविष्णसख नामस्तो चम् | 

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्याते | 

आचारप्रभवो धर्म्मा THE प्रभुरच्युतः ॥ १२० ॥ 

ऋषय; पितरो देवा महाभूतानि धातवः | 

जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगघ्नारायणोन्नवम् १३८ ॥ 

योगो ज्ञानं तथा साख्यं विद्याः शिल्यादिकम्म च। 

वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत् सव्व जनादंनात् ॥ १२९ ॥ 

एको विष्णर्महदुतं प्रथगभृतान्यनेकशः | 

Sigal व्याप्य भूतात्मा. युङ् वि्वभुगव्ययः ॥ १४०॥ 

sq स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कौर्ति तम् | 

सब्धागमानामाचारः इत्यनेनावान्तरवाक्ये न सव्मैधममाणामाचारवत एवाधिकार इति aa 

यति। सव्देषामागमानाम् आचारः Bare aaie: | प्रथमं gana! आचारः qian 

व्यतया परिकल्पते fafesaa | आचार एव ae प्रभवः कारणम् । अच्युतो विष्णुः vas 

प्रभुः स्वाध्यः | THT परत्र यत् खेयो भविष्यति अच्युत एव तस्य विधातेति भावः 229) 

, भगवतो जगदुगुरत्वं दभैयितमाद ऋषय इति ' ऋषयः राजषेयो aguag | पितरः foe 

लोका; | देवा इन्द्रादयः । महाभूतानि परधिव्यादोनि पञ्च । धातवः सुवर्णीदोनि । जक्मा 

TAA अजङ्गमाः WATT: परव्वतादयः एतत् जक््माजङ्कमं जगत् सव्ैमेव नारायणोदधवं 

नारायणात् प्रभवतोत्यधेः ॥ १३८ ॥ 

योगः शमदमावयष्टाङ्ग्योगः। ज्ञानं योगसाध्यो बोधः । साख्यं चिद 

चतुेशविवयाः। 
अगानि वेदाश्चत्वारो Maa न्यायविस्तरः | wanted 

इति स्मनैः। शिल्पादिकम्भे fad विज्ञानशास्तम् | 

वेदाः । शास्त्राणि स्मत्यादि घसप्रचनानि | विज्ञानं शाखा्थीव 

विष्णोर विभूतमिति ओषः ॥ १२९ ॥ 

दरेविश्वव्याधिमाह एक इति । एक एव विष्णुः महद्ूतं अनेकः 

aq लोकान् सगेभूर्ातलानि व्याप्य Rousse सुज | अतएव स विश्वभुक् भूतात्मा 

HAGE: अव्ययः सनातन; । सव्व॑मेव जगत्तस्यैव विभ्रूतिरिति ॥ १४० ॥ 

इमं स्तवम् इत्यादिना सखा खाज्ञानेन dada भ 

चिदिवेचनम्। विद्याः 

९ 

पुराणच्च विद्या यो ताख तुदं शः ॥ 

वेदाः युवं द-घन्ववेद-गन्धत्वै 

बोधः । एतत् aa जनाहंनात् 

षथग्भूतानि व्यस्तानि | 

Oe 

गवता छष्णदैपायनेन साक्तान्रारा- 

at” 



७२ : ८५० -ोयोविष्णुसदखनामस्तोचम् | 

पठेद् य इच्छेत् पुरषः श्रयः Wid सुखानि च ॥१४१॥ 
विश्ेप्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् । 
भजन्ति ये पुष्करा न ते यान्ति पराभवम् ॥१४२॥ 
इति खमहाभारते शतसाहखयां संहितायां वेयासिक्यामानशासनिक yaitat 

ओविष्णीदिग्यसदखनाम स्तो नं समासम् | 
यणेन क्तमिति aata अधिभिः सादरं पठितव्यं सव्वेफलसिदय इति दभेयति। भगवतः a o षड़ग्ब्वेशालिनो विष्णोः । व्यासेन aad कथितम् । a: पुरुषः चेय; परत परमपद्- 
aired ara । सुखानि च रिहिकानोति He: | यः Ay इच्छेत् स इमं सहस्रनामालकं 
स्तवं पठेत् ॥ १४१। 

feet जगतामधोम्। जगतः प्रभवाप्ययं यतो जगतामुत्पत्तिविनाशौ स्याताम् । 
त पुष्करा घुरडरोकनयनं देवं विष्णुं थे भजन्ति ते पराभवं न यान्तोतयन्वयः ॥ १४२ ॥ 

इति ग्रौगौविन्दभगवतृपून्यपाटश्रि्यपरमदसपरित्राजकावचा्ै ख्ौद्चरभगवत्ततौ 
feat सदसनामभाष्ये seaatafagta: समासा ॥ 






